महाराष्ट्र विधानसभा
दस
ु रे अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, ददनाांि १० जुल,ै २०१८ / आषाढ १९, १९४० ( शिे )
(१)

मख्
ु यमां्ी

(३)

िामगार, िौशल्य वििास, भि
ू ां प पन
ु िासन,

(२)

गह
ृ ननमााण मां्ी

याांचे प्रभारी विभाग

माजी सैननिाांचे िल्याण मां्ी

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७७
-------------------------------------

िल्याण-डोंबििली (जज.ठाणे) महानगरपाललिेमध्ये समाविष्ट्ट िेलेल्या
२७ गािाांमधील नागररिाांना अनतररक्त मालमत्ता िराची
आिारणी िेल्यािाित
(१)

*

११७५६८

श्री.किसन िथोरे (मरु िाड), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण

पजश्चम), श्री.नरें द्र महे ता (लमरा भाईंदर), श्री.िळीराम लसरसिार (िाळापरू ),
श्री.सभ
ु ाष

भोईर

(िल्याण

ग्रामीण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील

(१) कल्याण डोंबिवली (जि.ठाणे) महानगरपाललका क्षेत्रात समाववष् केलेल्या

२७ गावाींमधील नागररकाींना महानगरपाललका प्रशासनाने अततररक्त मालमत्ता

कर आकारल्या प्रकरणी २७ गावातील नागररकाींनी माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये
वा त्या दरम्यान आयक्
ु ताींना घेराव घालन
ू मालमत्ता कर आकारणी कमी
करा अथवा २७ गावाींची स्वतींत्र नगरपाललका करा अशा घोषणा ददल्या, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय
तनदशनाास आले तद्नस
ु ार २७ गावाींतील मालमत्ता कराची दर आकारणी कमी
करण्यािाित ककीं वा स्वतींत्र

नगरपाललका करण्यािाित शासनाने कोणती

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१)आयक्
ु त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका याींच्या

दद. ३१.०३.२०१८ रोिीच्या २७ गावातील पाहणी दौऱ्या दरम्यान का्ई या
गावातील स्थातनक नागररकाींनी मालमत्ता कराची दे यके कमी करण्यािाित

तसेच सदर २७ गावाींची नगरपाललका स्थापन करण्यािाित आयक्
ु त, कल्याणडोंबिवली महानगरपाललका याींना ववनींती केली, ही वस्तजु स्थती आहे .

(२) • ग्रामपींचायत असताींना २७ गावातील मालमत्ता कराची आकारणी १ ते
२ रूपये प्रतत चौरस फु् या दराने केवळ सामान्य कर म्हणून करण्यात येत
होती.

• सदर २७ गावाींचा कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललकेत दद. १ िून, २०१५
पासन
समावेश करण्यात आलेला आहे .
ू
•

सदर

गावे

महानगरपाललकेत

समाववष्

झाल्यानींतर

दोन

वषाांपयांत

मालमत्ता कराची दे यके ग्रामपींचायतीने ददलेल्या मालमत्ता कराएवढीच
ददलेली आहे त.

• दोन वषाानत
ीं र

मालमत्ता कर आकारणी महाराषर महानगरपाललका

अधधतनयमातील कलम १२९ अ चे तरतद
ू ीनस
ु ार म्हणिेच सामान्य कराचे
२०% अधधक उवाररत सवा कर या नस
ु ार करण्यात येत.े

• महापाललका सवासाधारण सभेने महानगरपाललकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या

सवा कराींच्या २०% प्रमाणे कर आकारणी करून दरू
ु स्तीची बिले तनगालमत
करण्यािाित दद. १९.०४.२०१८ रोिी ठराव क्र.१२ पारीत केला.
• तथावप, सदर ठराव

महाराषर महानगरपाललका अधधतनयमातील कलम

१२९ अ मधील तरतद
ू ीच्या ववसींगत असल्याने त्याची अींमलििावणी करण्यात

आलेली नाही. सदर ठराव ववखींडनासाठी दद. १९.०६.२०१८ रोिी शासनास
प्राप्त झाला असन
ू त्यावर पढ
ु ील तनयमोधचत कायावाही सरू
ु आहे .
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•

उपरोक्त

नमद
ू

२७

गावाींची

नगरपररषद

स्थापन

करण्यासाठी

दद.०७.०९.२०१५ रोिी प्रारूप अधधसच
ीं ाने
ू ना तनगालमत केलेली असन
ू त्याअनष
ु ग

प्राप्त हरकती व सच
ू नाींवर ववभागीय आयक्
ु त, कोकण ववभाग याींचे स्तरावर
कायावाही सरू
ु आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांिई शहरात दरिषी रस्त्याांिरील खड्ड्याांच्या दरु
ु स्तीिर िोट्यिधी
रुपयाांचा खचा होत असल्यािाित

(२)

*

११८९६९

श्री.नसीम

विलासराि

खान

श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (िदनापरू ),
(चाांददिली),

दे शमख
ु

(लातरू

श्री.विजय

शहर),

िडेट्टीिार

श्री.िाळासाहे ि

(ब्रम्हपरू ी),
थोरात

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अलमत

(सांगमनेर) :

(१) मि
ुीं ई शहरात पावसाळ्यापव
ू ी दरवषी रस्त्याींवर पडणाऱ्या खड्ड्याींच्या
दरु
ु स्तीवर कोट्यवधी रुपये खचा करण्यात येतो, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

यावषीही

रस्त्याींवरील

खड्डे

िि
ु ववण्यासाठी

मि
ुीं ई

महानगरपाललकेकडून रुपये २८ को्ीींची तनववदा काढण्यात आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, मोठ्या प्रमाणात खड्ड्याींवर खचा करूनही खड्डे कायम राहत

असल्याने या कामात गैरव्यवहार होत असल्याचे वारीं वार तनदशानास येत
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, महानगरपाललका प्रशासन यावषी खड्ड्याींची कामे योग्य
पद्धतीने करण्यािाित कींत्रा्दाराींना तनदे श दे णार आहे काय,
(५)

असल्यास,

त्यानस
ु ार

कोणत्या

कींत्रा्दाराींमध्ये करण्यात आले आहे त,

प्रकारचे

करार

महानगरपाललका

व

(६) असल्यास, मि
ींु ईतील रस्ते सजु स्थतीत ठे वण्यासाठी व वाहतक
ू कोंडी दरू
करण्याच्यादृजष्ने महानगरपाललकेकडून कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(७) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.

दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

मि
ुीं ई

शहरात

पावसाळ्यापव
ू ी दरु
ु स्त करण्यात येतात हे खरे आहे .

रस्त्याींवर

पडणारे

खड्डे

(२) िह
ुीं ई महानगरपाललका क्षेत्रातील रस्त्याींवरील खड्डे िि
ु ववण्यासाठी
ृ न्मि
सन २०१८ मध्ये अींदािे ९.३० को्ी रुपयाींच्या तनववदा मागववण्यात आल्या
आहे त.
(३)

िह
ुीं ई
ृ न्मि

महानगरपाललकेने

ववकलसत

केलेल्या

रस्त्याींवर

ववववध

उपयोधगता सेवाींमाफात वेळोवेळी रस्ते खोदले िातात. तसेच ज्या रस्त्याींचा

दोषदातयत्व कालावधी सींपलेला असतो अशा दठकाणी वाहनाींच्या वदा ळीमळ
ु े
पावसाळयादरम्यान खड्डे पडतात.

सदर खड्डे पाऊस थाींिल्यानींतर महानगरपाललकेमाफात त्वरीत िि
ु ववण्यात

येतात. सन २०१८ मध्ये महानगरपाललकेने खड्डे िि
ु ववण्यासाठी ववलशष्
रसायने वापरुन नवीन पध्दतीचे लमश्रण तयार केले आहे . सदर लमश्रण
पावसात सध्
ु दा वापरता येत.े

(४) पावसाळयातील कामे पार पाडण्यासाठी िह
ुीं ई महानगरपाललकेमाफात
ृ न्मि
कींत्रा्दाराींना योग्य ते तनदे श दे ण्यात आले आहे त.

(५) सदर कामाींसाठी कींत्रा्दाराींकडून दोन वषे हमी कालावधीचा करार
करण्यात येत आहे .

(६) व (७) मि
कोंडी दरू
ुीं ईतील रस्ते सजु स्थतीत ठे वण्यासाठी व वाहतक
ू
करण्यासाठी

िह
ुीं ई
ृ न्मि

करण्यात येत आहे :-

महानगरपाललकेमाफात

खालीलप्रमाणे

कायावाही

• पावसाळयामध्ये रस्त्याींवर पडणाऱ्या खड्ड्याींमध्ये मागील वषी पावसात

तग धरु शकतील अशा शीत डाींिर लमधश्रत खडीची (Asphalt Cold Mix)
चाचणी घेण्यात आली आहे .

• सदर शीत डाींिर लमधश्रत खडीचे उत्पादन

महानगरपाललकेच्या मालकीच्या

धम्र
ीं (Asphalt Plant) मधन
ीं ामध्ये योग्य असे
ु िींतू सींयत्र
ू करण्याकररता सींयत्र
िदल करण्यात आले आहे त.

• त्यानस
ीं ामधून शीत डाींिर लमधश्रत खडीचे
ु ार सदर सींयत्र

उत्पादन तयार

करण्यात येऊन त्याचा उपयोग पावसाळयात पडणारे खड्डे भरण्याकररता
करण्यात येत आहे .
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• वाहतक
पोलीसाींशी सींपका साधून वाहतक
कोंडी सोडववण्याची कायावाही
ू
ू
करण्यात येत आहे .

• ववदहत रस्ते सीमारे षप्र
े माणे से्िॅक ताब्यात घेऊन रस्ते रुीं दीकरणाचे काम
सरु
ु आहे .

• ववववध दठकाणी सवेक्षण करुन पल
ु उभारणी करण्यािाित प्रयत्न करण्यात
येत आहे त.

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

पालघर जजल््यातील औद्योधगि प्रलशक्षण सांस्थाांचा
(आयटीआय) दजाा सुधारणेिाित
(३)

*

१२२१५२

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्री.अलमत घोडा (पालघर) :

सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजिता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) पालघर जिल््यातील ४ औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्थाींची (आय्ीआय)
दरु वस्था झाली असन
ू सदर सींस्था िींद पडण्याच्या मागाावर असल्याचे माहे
मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू आय्ीआय सींस्था िींद होण्याच्या मागाावर असल्यामळ
ु े
जिल््यातील आददवासी ववद्यार्थयाांचे भववतव्य धोक्यात आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

जिल््यातील

िव्हार,

मोखाडा,

ववक्रमगड

आणण

पाली

(ता.वाडा) अशा चार दठकाणच्या औद्योधगक सींस्थाींची दरु वस्था झाली असन
ू

सींपण
ू ा पालघर जिल्हयात वसई, पालघर, िव्हार, मोखाडा, पाली, ववक्रमगड,
वाणगाींव आणण तलासरी अशी ७ औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्था आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त केंद्राची व्यवस्था पाहण्याकररता जिल्हा औद्योधगक
अधधकारीच नेमण्यात आलेला नसल्याचेही तनदशानास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(५) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार सदरहु औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्थाींची जस्थती व
दिाा सध
ु ारण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) सींपण
ू ा पालघर जिल््यात वसई, पालघर िव्हार, मोखाडा, वाडा (पाली
येथे औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्था, वाडा कायारत आहे ), ववक्रमगड, वाणगाव

आणण तलासरी अशी ८ औद्योधगक प्रलशक्षण केंद्रे आहे त. तसेच िव्हार,
मोखाडा, ववक्रमगड आणण वाडा अशा चार दठकाणच्या औद्योधगक केंद्राींची

दरु वस्था झालेली नसन
ू सवा औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्था सजु स्थतीत सरु
ु
आहे त.

(४) हे खरे नाही.

श्री.की.वा.ख्ावकर हे पालघर जिल््याचे “जिल्हा व्यवसाय लशक्षण व

प्रलशक्षण अधधकारी” म्हणन
ू कायारत आहे त.
(५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मालाड-मालिणी (मुांिई) येथील महािाली नगरातील
झोपडपट्टी पुनिासन प्रिल्पािाित

(४)

*

१२२४४५

श्री.राज परु ोदहत (िुलािा) :

सन्माननीय गह
ृ ननमााण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मालाड-मालवणी (मि
ुीं ई) येथील महाकाली नगरातील झोपडपट्टी पन
ु वासन
प्रकलपाच्या (एसआरए) कामाला १२ वषे उल्ूनही तो पण
ू ा झालेला नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पन
ै ी २२५ लोकाींना घरे लमळाली
ु ववाकासापव
ू ीच्या ५६१ घराींपक
परीं तु उवाररत ३३६ लोकाींना अिूनही घरे लमळालेली नाहीत, हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, त्याचप्रमाणे त्यातील १०० लोकाींना चार वषाांपासन
ू मालसक

भाडेही लमळालेले नसन
ू या थककत भाड्याची रक्कम रुपये ३ को्ी ३०
लाखाींहून अधधक आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, त्यामळ
ु े तेथील सींतप्त रदहवाशाींनी ववकासकाने लवकरात
लवकर योग्य ती कायावाही न केल्यास आींदोलन करण्याचा इशारा ददला

असल्याची िाि ददनाींक १४ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आली
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

सदर

प्रकरणाची

चौकशी

करण्यात

आली

चौकशीनस
ू ार पढ
ु े कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे,

आहे

काय,

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

(२) सदर योिनेला दद.०१.१२.२००९ रोिी झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधधकरणाद्वारे

आशयपत्र प्रदान करण्यात आलेले असन
ू सदर योिनेत एकूण ५१३ पात्र
झोपडीधारक आहे त. त्यापैकी पन
ु वासन इमारत क्र.२ मध्ये २१७ तनवासी, १७
अतनवासी

पात्र झोपडीधारकाींना दद.२०.०१.२०१७ रोिीच्या पण
ू ा भोगव्ा

प्रमाणपत्रानस
ु ार कायमस्वरुपी पन
ु वासन करण्यात आले आहे .

तसेच पन
ु वासन

इमारत क्र.१ मध्ये एकूण २२० तनवासी व २६ अतनवासी पात्र झोपडीधारकाींना
पन
ु वासन करण्याचे प्रस्ताववत आहे .

पन
ु वासन इमारत क्र.३ मध्ये अतनवासी

४, तनवासी २९ झोपडपट्टीधारकाींचे पन
ु वासन करण्याचे प्रस्ताववत आहे .
इमारतीचे काम चालू आहे .

(३), (४) व (५) हे खरे आहे.
सदर

पन
ु वासन

योिनेतील

पात्र

झोपडीधारकाींना

भाडे

सदर

लमळाले

नसल्यािाित झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधधकरणाकडे ४१ सभासदाींच्या तक्रारी
दद.१४.०५.२०१८ रोिी प्राप्त झालेल्या होत्या. त्यापैकी सवा अिाावर वेळोवेळी
सन
ु ावणी

घेण्यात

येऊन

तनणाय

ददलेला

आहे .

तसेच

सदर

तनणायाचे

ववकासकाने पालन न केल्यामळ
ु े योिनेच्या ववकासकास ववक्री घ्काच्या

कामास स्थधगती दे ण्याचे आदे श दद.१५.०३.२०१८ व दद.१८.०५.२०१८ रोिी
झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधधकरणाने ददले आहे त.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

8

पडघा (ता.लभिांडी, जज.ठाणे) पोलीस स्टे शनच्या
िायाक्षे्ामध्ये टाियायात आलेला दरोडा
(५)

*

१२१२६९

श्री.महे श चौघल
ु े (लभिांडी पजश्चम) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लभवींडी (जि.ठाणे) तालक्
े ामध्ये
ु यातील पडघा पोलीस स््े शनच्या कायाक्षत्र

मौिे डोहाळे येथे ददनाींक २५ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास रात्री ९.००
वािता दरोडा ्ाकण्यात आल्याची घ्ना घडली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्नेच्या अनष
ीं ाने कफयाादी व स्थातनक लोकप्रतततनधी
ु ग

याींनी पोलीस स््े शनमध्ये िाऊन या प्रकरणी गन्
ु हा दाखल करुन यायावा अशी

मागणी करुनही लोकप्रतततनधीींना गन्
ु हा दाखल करुन घेण्याकरीता प्रततक्षा
करावी लागली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर आरोपीवर भा.दीं .वव. कलम ३९५ अन्वये गन्
ु हा व अन्य
गन्
ु हे दाखल असताना आरोपीस न्यायालयात हिर न करता सोडण्यात आले,
हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

वररषठ

पोलीस

तनररक्षक

याींच्यावर

कायाात

कसरू

केल्याप्रकरणी तसेच लोकप्रतततनधी याींचा अवमान केल्याप्रकरणी तनलींिनाची
कारवाई करण्याची मागणी मा. म
ु यमींत्री व

पोलीस अधधक्षक याींच्याकडे

स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी तनवेदनाद्वारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, या प्रकरणाची

शासनामाफात चौकशी करण्यात आली आहे

काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नस
ु ार दरोडा ्ाकणा-या आरोपीवर
तसेच गन्
ु हा दाखल करण्यास ववलींि करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

कोणती

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

मौिे डोहाळे या गावी पव
ू ा वैमनस्यातन
ू दोघािणाींमध्ये वाद होऊन

दमदा्ी करुन एकमेकाींच्या सोन्याची चेन ििरीने खेचन
ू चोरुन नेल्याच्या
तक्रारीसींदभाात प्राथलमक चौकशी करुन प्राप्त कफयाादीनस
ु ार पडघा पोलीस ठाणे
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येथे ग.ु र.क्र. ११६/२०१८ भा.दीं .वव. कलम ३९५, ३२३, ५०४, ५०६, ३४ सह

आणण ग.ु र.क्र. ११७/२०१८ भा.दीं .वव. कलम ३९५, ३२३, ५०४, ५०६, ३४ असे
परस्परववरोधी दोन गन्
ु हे दाखल आहे त.
(२) हे खरे नाही.

(३) सदर गन्
ु ्यातील तक्रारदार हे एकमें काचे चल
ू त भाऊ असन
ू परस्पराींचे

नातेवाईक आहे त त्याींच्यात असलेल्या िून्या भाींडणावरून त्याींनी आपसाींत
परस्पर ववरोधात सदरचे गन्
ु हे दाखल केल्याचे सकृत दशानी ददसत आहे .
प्राथलमक तपास करुन तद्नींतर आरोपी याींना अ्क करणे योग्य वा्ल्याने

दोन्ही गन्
ु ्यातील आरोपीींना तात्काळ अ्क करण्यात आलेली नाही. मात्र

ग.ु र.क्र. ११६/२०१८ प्रकरणी आरोपीने दाखल केलेल्या अ्क पव
ू ा अिाास

ववरोध करुन मा. न्यायालयाने िालमन अिा नामींिूर केल्यानींतर आरोपीस
अ्क करण्यात आलेली आहे .
(४) होय, हे खरे आहे .

(५) होय, सदर प्राप्त अिााची चौकशी करण्यात आली असन
ू , कफयाादीने

ििािावर उलशरा स्या केल्या असल्याने सदर गन्ु हा नोंदववल्यास ववलींि
झाला आहे .
ददरीं गाईमळ
ु े

परीं तु झालेला

झाल्याचे

ववलींि हा

ददसन
ू

येत

पोलीस अधधकारी/कमाचारी याींचे

नसल्यािाितचा

चौकशी

उपववभागीय पोलीस अधधकारी गणेशपरु ी याींनी सादर केला आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

अहवाल

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

भाांडूप (मांि
ु ई) येथील वपांपळे श्िर िॉलनीमधील सािाजननि
शौचालय खचल्याने दोघाांचा झालेला मत्ृ यू

(६)

*

११६६४०

श्री.अिू आजमी (मानखूदा लशिाजीनगर), अॅड.पराग

अळिणी (विलेपाले), अॅड.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), िॅप्टन आर.तलमल
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.नरें द्र महे ता
(लमरा भाईंदर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी),
श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू ) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
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(१) भाींडूप (मि
ुीं ई) येथील वपींपळे श्वर कॉलनीमधील साई सदन चाळीतील

सावाितनक शौचालय खचल्याने दोघाींचा मत्ृ यू झाल्याचे ददनाींक २९ एवप्रल,
२०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, म्हाडा व मि
ींु ई महानगरपाललकेमाफात सन १९८० पासन
ू
िाींधलेल्या शौचालयाींपक
ै ी ८० हिार शौचालये धोकादायक झाली असल्याचे
तनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

दे खभाल

व

दरु
ु स्तीच्या

अभावामळ
ु े

तसेच

वाढत्या

लोकसींयेमळ
ु े ही शौचालये िीणा होऊन धोकादायक अवस्थेत आल्याचे
तनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िीणा झालेल्या शौचालयाींचे लेखापरीक्षण करून धोकादायक

आढळलेल्या शौचालयाींची पन
ु िाांधणी करण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) साई सदन चाळ, वपींपळे श्वर कॉलनी, भाींडूप येथील
खािगी शौचालय ददनाींक २८.०४.२०१८ रोिी कोसळल्याने दोन व्यक्तीींचा
मत्ृ यू झाला ही वस्तजु स्थती आहे .

(२), (३) व (४) म्हाडामाफात िाींधण्यात आलेल्या सावाितनक शौचालयाींच्या
अनष
ीं ाने खालीलप्रमाणे सच
ु ग
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त :-

• सजु स्थतीत असलेल्या शौचालयाींची सींयक्
ु त पाहणी करुन सदर शौचालये
महानगरपाललकेकडे हस्ताींतरीत करण्यात यावीत.

• सदर शौचालयाींमध्ये पाणी व वीि परु वठा िह
ुीं ई महानगरपाललकेने
ृ न्मि

उपलब्ध करुन द्यावा व सदर शौचालयाींची दे खभाल स्वयींसेवी सींस्था
(सी.िी.ओ.) माफात करुन घेण्यात यावी.

• दरु
ु स्तीची आवश्यकता असणारी शौचालये म्हाडा प्रशासनाने स्वतनधीतन
ू
दरु
ु स्त

करुन

महानगरपाललकेकडे

हस्ताींतरीत

करावीत.

तद्नींतर

महानगरपाललकेने सदर शौचालयाींची दे खभाल स्वयींसेवी सींस्था (सी.िी.ओ.)
माफात करुन घेण्यात यावी.
िह
ुीं ई
ृ न्मि

महानगरपाललकेकडून

िाींधण्यात

आलेल्या

दरु
ु स्तीसाठी खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येत आहे त:-

शौचालयाींच्या
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• महानगरपाललकेच्या ववभाग कायाालयाींमाफात परररक्षण व दरु
ु स्ती करण्यात
येत.े

• िीणा झालेल्या शौचालयाींची वेळोवेळी पन
ु िाांधणी करण्यात येत.े

• सन २०१७-१८ पासन
ू शौचालयाींच्या सींरचनात्मक परररक्षणासाठी ववभाग
कायाालयाींना तनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे .

• िह
ींु ई महानगरपाललकेमाफात १६,७०३ शौचकुपाींची पन
ु िाांधणी व ६,०७१
ृ न्मि

शौचकुपाींची नव्याने िाींधणी करण्यासाठी तनववदा प्रकक्रयेची कायावाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

औरां गािाद शहरातील पथददिे िसवियायाच्या
िामात झालेली अननयलमतता
(७)

*

१२३४०७

श्री.अतल
सािे (औरां गािाद पि
ु
ू )ा :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गािाद महानगरपाललकेने शहरात नवे पथददवे िसवन
ू त्याची दे खभाल
दरू
ु स्तीसाठी रुपये ११४ को्ीींचे कींत्रा् एनिी एकफलशयन्शी सववासेस या
कींपनीला ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कींत्रा्दार कींपनीने सहा मदहन्याींपासन
ू काम सरू
ु केले

असन
ू काही दठकाणी पथददवे िसववले आहे त व त्याींची दरू
ु स्ती व दे खभाल ही
कींपनीच करणार आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

महानगरपाललका

प्रशासनाकडून

िुन्या

२२

कींत्रा्दार

एिन्सीला तनम्यापेक्षा िास्त पथददवे िींद असन
ू ही वारीं वार तनयमिाहय
मद
ु तवाढ दे ण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उक्त प्रकरणी सींिधीं धत अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई

करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलािाींची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) औरीं गािाद महानगरपाललकेने शहरात नवे पथददवे

िसवन
ू त्याींची दे खभाल दरु
ु स्तीिाितचे कींत्रा् एनिी इींकफलशयन्सी सववासेस
या कींपनीला ददलेले नसन
ू , ते मे.इलेक्रॉन लायद्ींग लसस््ीम
कींपनीस रु.११२.२१ को्ी रक्कमेस ददलेले आहे, हे खरे आहे .
(२) मे.इलेक्रॉन लायद्ींग लसस््ीम
पासन
ू

प्रा.लल. या कींपनीने माहे एवप्रल, २०१८

कामास सरु
ु वात केलेली

असन
ू ,कींपनीने

िसववलेल्या

दे खभाल व दरु
ु स्ती सदर कींपनी करणार आहे .
(३)

औरीं गािाद

काढूनही

शहरातील

प्रततसाद

कींत्रा्दाराींना

नवीन

न

िुन्या

लमळाल्यामळ
ु े

पथददवे

प्रा.लल. या

पथददव्याींच्या

िसवन
ू

यापव
ू ी
होई

पथददव्याींची

दे खभालीसाठी

तनयक्
ु त

पयांत

ठरावानस
ु ार रीतसर वेळोवेळी मद
ु तवाढ दे ण्यात आली आहे .

२२

तनववदा

कामाींसाठी

सवासाधारणसभेच्या

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

राज्यातील मध्यिती िारागह
ृ ातील अनेि िच्चे िैदी पोलीस मनुष्ट्यिळ
पुरेसे नसल्याने जालमन सुनािणी अभािी तुरुांगातच असल्यािाित

(८)

*

११८४५१

श्री.शामराि ऊफा िाळासाहे ि पाटील (िराड उत्तर),

श्री.हनम
ां डोळस (माळलशरस), अॅड.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग
ु त

अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), िॅप्टन आर.तलमल सेल्िन

(सायन-िोळीिाडा), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू ) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

येरवडा

(पण
ु े),

मि
ुीं ई,

नालशक,

नागपरू ,

औरीं गािाद

व

अमरावती येथील मध्यवती कारागह
ै ी ७३
ृ ात लशक्षा भोगत असलेल्या कैद्याींपक

्क्के कैद्याींची िालमनावर सन
ु ावणी होत नसल्याने गत अनेक वषाापासन
ू ते
तरु
ु ीं गात असल्याचे अललकडेच केलेल्या पहाणीत तनदशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, त्यापैकी िहुतेक कैदी हे ककरकोळ प्रकरणातील असन
ू त्याींना
न्यायालयात हिर करण्यासाठी पोलीसाींना परु े से मनषु यिळ उपलब्ध नसल्याने
ववदहत केलेल्या मद
ु तीत न्यायालयात नेले िात नसल्यामळ
ु े कच्च्या

कैद्याींची िालमनावर सन
ु ावणी होत नसन
ू कैद्याींना तरु
ु ीं गात रहावे लागत
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले आहे व तद्नस
ु ार शासनाने यािाित कोणती उपाययोिना केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ही िाि मा.न्यायालयाच्या कायाकक्षेक्षी सींिधीं धत
आहे .

(२) येरवडा (पण
ु े), मि
ुीं ई, नालशक, नागपरू , औरीं गािाद व अमरावती या
कारागह
ृ ाींत

मागणीप्रमाणे

१००

्क्के

पोलीस

पथकाचा

परु वठा

पोलीस

म
ु यालयाकडून होत नाही, ही वस्तजु स्थती आहे . परीं तु आतापयांत १,७०,७०९
िींद्याींना

जव्हडडओ

कॉन्फरजन्सींग

(व्ही.सी)

द्वारे

मा.न्यायालयात

हिर

करण्यात आले आहे . तसेच िामीनावर सन
ु ावणीसाठी न्यायालयात िींद्याींस
प्रत्यक्ष हिर करणे आवश्यक नाही.

(३) मा.उच्च न्यायालय, िनदहत याधचका क्र. ४६/२०१५ व १६७/२०१५ सह

९/२०१७ मध्ये ददनाींक ०१.०३.२०१७ च्या आदे शानस
ु ार राज्यातील कारागह
ृ ात
क्षमतेपेक्षा िास्त िींदी असल्याने कायद्यात्मक तरतद
ू ी वा मा.सवोच्च
न्यायालयाचे या सींदभाातील ववववध न्यायालयीन तनवाडयाींच्या अनष
ीं ाने
ु ग
अ्यास

करुन

न्यायाधीन

िींद्याींची

सींया

कमी

करण्याच्या

दृष्ीने

उपाययोिना सच
ु ववण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाचे सेवातनवत्ृ त न्यायाधधश

डॉ.एस.राधाकृषणन याींच्या अध्यक्षतेखाली शासन तनणाय ददनाींक ०६.०६.२०१७

अन्वये सलमती गदठत केली आहे . सदर सलमतीने ददनाींक २६ िून२०१८ रोिी
शासनास अहवाल सादर केली असन
ू त्याची छाननी सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सोनगाि (ता.चाांदरु रे ल्िे, जज.अमरािती) येथील िोतिाल ि तलाठ्यास
रे ती माकफयाांद्िारे जजिे मारयायाचा िेलेला प्रयत्न

(९)

*

११८९९४

प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर

(नतिसा), श्री.हषािधान सपिाळ (िल
ु ढाणा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
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(१) अमरावती जिल््यातील सोनगाव (ता.चाींदरु रे ल्वे) येथील अवैध गौण

खतनि वाहतक
ु तपासणी व तनयींत्रण या मोहीमेत रे ती वाहतक
ु चेकपोस््वर
तनयमीतपणे रे तीच्या रकची तपासणी करीत असताींना रे ती रक मालकाने
एका कोतवालास तसेच तलाठ्यास जिवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचे ददनाींक

१६ मे, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर चेकपोस््वर
वािेपयांत

तलाठी,

कोतवाल

व

तनयलमतपणे सकाळी ६ ते सींध्याकाळी ६
एका

पोलीस

कमाचा-याची

तनयक्
ु ती

करण्यासाठी तहलसलदाराींनी ठाणेदार, चाींदरु रे ल्वे याींना लेखी तनवेदन पत्र
ददल्याचे तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

या

प्रकरणी

चौकशी

करून

सदर

गड
ुीं धगरी

करणाऱ्या

रे तीमाकफयावर कारवाई करण्यािाित तसेच तालक्
ु यातील चेकपोस््वर पोलीस
अधधकाऱ्याींची तनयक्
ीं ी शासनाने कोणती कायावाही केली वा
ु ती करण्यासींिध
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे . तथावप, सदरची धमकी रक
चालकाने ददलेली नसन
ू दोन अज्ञात व्यक्तीींनी ददली आहे .

(२) व (३) सदर घ्नेच्या ददवशी सोनगाींव चेक पोस््वरील अवैध गौण

खतनि वाहतक
तपासणी पथकासोित पोलीस स््े शन चाींदरू रे ल्वे येथील
ू
पोलीस कमाचारी नेमण्यात आला होता.

तसेच ज्यावेळी सदर पथक

कायावाहीसाठी िाहे र िाईल त्यावेळी त्याींचेसोित पोलीस स््े शनमधील पोलीस
कमाचारी दे ण्यात येईल असे

लेखी पत्राद्वारे पोलीस स््े शन प्रभारी अधधकारी

याींनी तहलसलदार, चाींदरू रे ल्वे याींना कळववले आहे . उपरोक्त घ्नेच्या
अनष
ीं ाने पोलीस स््े शन चाींदरू रे ल्वे येथे अप क्र.१२६/२०१८, कलम ३५३,
ु ग

५०४, ५०६, ३४ भादीं वव अन्वये दोन अज्ञात इसमाींववरुध्द गन्
ु हा नोंद करण्यात
आला आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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नाांदेड जजल््यासह राज्यातील १७ जजल््याांमध्ये पोलीस
(१०)

भरतीत मोठ्या प्रमाणात झालेला गैरव्यिहार

*

११६९८१

श्री.सांजय पोतनीस (िललना), श्री.अजय चौधरी (लशिडी),

डॉ.राहूल पाटील (परभणी), डॉ.सतीश (अयाणासाहे ि) पाटील (एरां डोल),
श्री.ज्ञानराज चौगल
ु े (उमरगा), श्री.सभ
ु ाष सािणे (दे गलरू ), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे

(चोपडा), डॉ.लमललांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.सध
(नागपरू
ु ािर दे शमख
ु
पजश्चम), श्री.अजजत पिार (िारामती), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांिेगाि),
श्री.जयांत

पाटील

(इस्लामपरू ),

श्री.शलशिाांत

लशांदे

(िोरे गाि),

श्री.जजतें द्र

आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी),

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर), श्री.राणाजगजीतलसांह
पाटील (उस्मानािाद), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (िागलाण), श्री.शामराि ऊफा
िाळासाहे ि पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती सम
ु न
पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.पाांडुरां ग िरोरा (शहापरू ), श्री.िैभि
वपचड (अिोले), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू ), श्री.मिरां द जाधि-पाटील (िाई),
श्री.विजय भाांिळे (जजांतरू ), श्री.भाऊसाहे ि पाटील - धचिटगाांििर (िैजापरू ),

श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सरु े श लाड (िजात), श्री.राहुल मोटे
(पराांडा), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.हनम
ां डोळस (माळलशरस), श्री.ददपि
ु त
चव्हाण (फलटण), श्री.पांिज भज
ु िळ (नाांदगाि), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी),

श्री.सांदीपानराि भम
ु रे (पैठण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अलमन पटे ल
(मि
ांु ादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी),

श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी), श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा), श्री.चांद्रदीप
नरिे

(िरिीर),

श्री.सत्यजीत

(शाहूिाडी), श्री.लशरीषदादा
चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफा िच्चू िडू (अचलपरू ), श्री.गणपत
गायििाड (िल्याण पि
ू )ा :
करतील काय :-

पाटील-सरुडिर

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) नाींदेड जिल््यात ६९ पोलीस लशपायाींच्या भरती प्रकक्रयेत मोठ्या प्रमाणात

गैरव्यवहार झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पोलीस लशपाई भरतीमध्ये उमेदवाराींच्या लेखी पररक्षा
घेण्यासाठी एस.एस.िी. सॉफ््वेअर या साींगली जिल््यातील कींपनीला कींत्रा्

16
दे ण्यात आले होते, तसेच पररक्षेस िसलेल्या उमेदवाराींपक
ै ी १३ ववद्यार्थयाांशी

आधथाक सींगनमत करुन त्याींना ९० पेक्षा िास्त गण
ु ाने उत्तीणा केल्याचे
प्रकरण नाींदेडच्या जिल्हा पोलीस अधधक्षकाींनी उघडककस आणले असन
ू या
गैरव्यवहारािाित ४ कमाचाऱ्याींसह २० िणाींववरुध्द नाींदेड पोलीस स््े शनमध्ये
गन्
ु हे ही दाखल करण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी ििािदार असलेल्या सॉफ््वेअर कींपनीवर तसेच
आधथाक सींगनमताने पास केलेल्या पररक्षाथींवर गन्
ु हा नोंदववण्यात आला आहे
काय,

(४) तसेच, राज्यात ४ दठकाणी झालेल्या पोलीस लशपाई भरतीमध्ये दहच

पध्दत अवलींबिण्यात आल्याच्या सींशयामळ
ु े जिल्हा पोलीस अधधक्षक, नाींदेड
याींनी यािाितचा अहवाल शासनास पाठववला असल्यामळ
ीं ाने
ु े त्या अनष
ु ग
नाींदेड व पण
ु े येथील पोलीस भरती पररक्षा रद्द करण्यात आली आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, नाींदेड सह दहींगोली येथील एसआरपी व राज्यातील १७
जिल््याींमध्ये पोलीस भरतीत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला असन
ू ,

त्याची व्याप्ती सींपण
ू ा राज्यभर असन
ू , १७ जिल््यातील भरती प्रकक्रयेच्या

सॉफ््वेअरचे काम करणारी कींपनीच या गैरव्यवहाराची सत्र
ू धार असन
ू , काही

पोलीस अधधकारीही यामध्ये सहभागी असल्याची मादहती पोलीसाींना लमळाली
असल्याची िाि माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आली,
हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, या सींपण
ू ा प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सींिधीं धत दोषीींवर कारवाई करण्यािाित तसेच
ु ग
अश्या प्रकारच्या घ्ना रोखण्यासाठी उपाययोिना करण्यािाित शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(७) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे . सदरहू गैरप्रकार पोलीस
अधीक्षक, नाींदेड याींच्या आस्थापनेवरील सन २०१८ च्या पोलीस लशपाई
पदाच्या भरती प्रकक्रयेतील मैदानी चाचणी/लेखी परीक्षेमध्ये झालेला नसन
ू ,

लेखी परीक्षा झाल्यानींतर उमेदवाराींच्या उत्तरपबत्रका स्कॅन करताींना १३
उमेदवाराींच्या उत्तरपबत्रकाींिाित गैरप्रकार झाल्याचे उघडकीस आले आहे .

17
(२) व (३) होय, हे खरे आहे . पोलीस अधीक्षक, नाींदेड याींनी त्याींच्या
आस्थापनेवरील पोलीस लशपाई पदाच्या भरती प्रकक्रयेतील लेखी परीक्षेच्या

उत्तरपबत्रका स्कॅन करताींना झालेल्या गैरप्रकारािाित २० आरोपीींववरुध्द
वजिरािाद पोलीस ठाणे येथे भाग-५, ग.ु र.क्र.९०/२०१८, कलम ४२०, ४६५,
४६८, ४७१, १२०-ि, ३४ भा.दीं .वव. अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू
१२ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे . इतर आरोपीींचा शोध घेण्यासाठी

तपास पथके िनववण्यात आलेली असन
ू अ्क आरोपीींचे मोिाईल फोन,
लॅ प्ॉप िप्त करुन परु ावे सींकलीत करुन अधधक तपास सरु
ु आहे .

(४) अींशत: खरे आहे . पोलीस लशपाई भरती-२०१८ च्या प्रकक्रयेमध्ये सदरहू
गैरप्रकार ४ घ्काींमध्ये घडलेला नसन
ू फक्त पोलीस अधीक्षक, नाींदेड व
समादे शक, राज्य राखीव पोलीस िल, ग् क्रमाींक २, पण
ु े या दोन
घ्काींमध्येच घडल्याचे तनषपन्न झाले आहे . त्यामळ
ु े दोन्ही घ्काींमधील
लेखी परीक्षा रद्द करुन, नव्याने लेखी परीक्षेचे आयोिन करुन त्याप्रमाणे
दोन्ही घ्काींनी तनवडसच
ू ी प्रलसध्द केलेली आहे .

(५) अींशत: खरे आहे . पोलीस लशपाई भरती-२०१८ च्या प्रकक्रयेमध्ये सदरहू
प्रकार १७ पोलीस घ्काींमध्ये घडलेला नसन
ू फक्त पोलीस अधीक्षक, नाींदेड

व समादे शक, राज्य राखीव पोलीस िल, ग् क्रमाींक २, पण
ु े या दोन
घ्काींमध्येच घडल्याचे तनषपन्न झाले होते. पोलीस अधीक्षक, नाींदेड याींच्या

आस्थापनेवरील पोलीस लशपाई पदाच्या भरती प्रकक्रयेतील लेखी परीक्षेतील

उत्तरपबत्रका स्कॅन करताींना गैरप्रकार उघडकीस आल्यानींतर, तपासादरम्यान,
मे.एस.एस.िी.

सॉफ््वेअर

ओ.एम.आर.ऑपरे ्र

याींनी

सोल्यश
ु न,

काही

पोलीस

साींगली

या

अधधकारी/कमाचारी

कींपनीचे

याींच्याशी

सींगनमत करुन समादे शक, राज्य राखीव पोलीस िल, ग् क्रमाींक १२,
दहींगोली याींच्या आस्थापनेवरील सन २०१३, २०१४ व २०१७ च्या पोलीस
लशपाई पदाच्या भरती प्रकक्रयेत गैरप्रकार केला असल्याचे तनषपन्न झाले आहे .

यािाितीत सदर गन्
ु हयात आतापयांत २ पोलीस कमाचारी व कींपनीच्या ३
कमाचाऱ्याींना अ्क करण्यात आली असन
ू पढ
ु ील तपास चालू आहे .

(६) व (७) होय हे खरे आहे . सदर प्रकरणी सन २०१३ च्या भरती प्रकक्रयेत

तनवड झालेले ४, सन २०१४ च्या भरती प्रकक्रयेत तनवड झालेले ६, अशा
एकूण २० पोलीस लशपाई व इतर ६ आरोपी, अशा एकूण २६ आरोपीींववरुध्द
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दहींगोली शहर पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र.१९१/२०१८, कलम ४२०, ४६५, ४६८,

४७१ व १२० (ि) भा.दीं .वव. अन्वये दद.११/५/२०१८ रोिी गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला आहे . तसेच, वर नमद
ु २० पोलीस लशपायाींना तनलींबित केले असन
ू
प्राथलमक चौकशी सरु
ु आहे .

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

िाळाचौिी (मुांिई) येथे झोपडपट्टी पुनविािासाचे िाम िरताांना
वििासिाने पापिोटे श्िर मांददर जलमनदोस्त िेल्यािाित

(११)

*

११८८५६

श्री.िालीदास िोळां ििर (िडाळा), श्री.अलमन पटे ल

(मि
ांु ादे िी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गहृ ननमााण

मां्ी

पढ
ु ील

(१) मि
ुीं ईत डोंगर पायर्थयापासन
ू १०० फू्ाच्या आत िाींधकाम करण्यास मनाई
असतानाही

काळाचौकी

येथील

डोंगरापासन
ू

१०

फू्ावर

वसलेल्या

जििामातानगरच्या झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधधकरणाींतगात पन
ु ववाकासाचे काम
करताींना लसरोया बिल्डर आणण डेव्हलपसा या ववकासकाने सन १९८० पासन
ू

असलेले पापको्े श्वर मींददर िलमनदोस्त करुन तसेच िेकायदे लशरररत्या झाडे
तोडून िमीन हडप केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, डोंगरपायर्थयाशी असलेल्या या धोकादायक िाींधकाम व
पन
ु ववाकासात
दे वस्थान

मींददर

चॅ रर्े िल

क्षेत्रफळाची
रस््ने

िागा

हडप

आयक्
ु त,

केल्याप्रकरणी

िह
ुीं ई
ृ न्मि

पापको्े श्वर

महानगरपाललका,

जिल्हाधधकारी, मि
ुीं ई शहर, ववभागीय आयक्
ु त, एफ साऊथ आददींकडे माहे

माचा, २०१८ मध्ये व तत्पव
ू ी लेखी तनवेदनाद्वारे तक्रारी केल्या आहे त, हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

या

प्रकरणी

सखोल

चौकशी

करण्यात

आली

आहे

काय,चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार पढ
ु े कोणती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे,

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

डोंगर पायर्थयापासन
ू १०० फु्ाच्या आत िाींधकाम करण्यास मनाई

असल्याचा शासन तनणाय दद.१४.११.२०१७ रोिीचा आहे . तथावप, जििाऊ
प्रेरणा सहकारी गह
ु वासन योिनेत त्यापव
ू ीच
ृ तनमााण सींस्थेच्या झोपडपट्टी पन
मींिूरी दे ण्यात आलेली आहे .

पापको्े श्वर मींददर िलमनोदस्त करण्यात आले नसन
ू , मींददर िागेवर आहे
त्या जस्थतीत असल्याचा झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधधकरणाचा अहवाल आहे .
(२) हे खरे आहे .

पापको्े श्वर दे वस्थान चॅ रर्े िल रस्् याींनी शहर ददवाणी न्यायालयात

दावा दाखल केला होता.

(३) पापको्े श्वर दे वस्थान चॅ रर्े िल रस्् नोंदणीकृत रस्् असन
ू या रस््चे
एक रस््ी श्री.अशोक दे वरुखकर याींनी पापको्े श्वर दे वस्थान चॅ रर्े िल
रस््च्या मालकीची स्वत:ची मालमत्ता नाही असे अींडर्े कीींग धमाादाय

आयक्
ु त याींना न्यायालयीन प्रकरणात ददलेले आहे . यास्तव न्यायालयाने

दद.१९.०४.२०१८ रोिीच्या आदे शान्वये पापको्े श्वर दे वस्थान चॅ रर्े िल रस््चा
दावा फे्ाळला आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मांि
ु इा महानगरपाललिेत पाणी लमटर खरे दीत झालेला गैरव्यिहार
(१२)

*

११७०३१

डॉ.लमललांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु

(नागपरू पजश्चम), श्री.सांजय साििारे (भस
ु ािळ), श्री.सभ
ु ाष उफा पांडडतशेठ
पाटील (अललिाग) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मि
ुीं इा महानगरपाललकेत नालेसफाइा व रस्ते गैरव्यवहारानींतर आता पाणी

लम्र खरे दीत रुपये २०० को्ीींहून अधधक गैरव्यवहार झाल्याची िाि
तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िॄहन्मि
ुीं इा महानगरपाललकेने सन २००९ मध्ये पाण्याचे िुने
मी्र िदलन
ू वेगवेगळ्या गेिचे १ लाख ३५ हिार स्वयींचललत ररडीींग मी्र
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खरे दी करण्याचा तनणाय घेवन
ू शहर ववभागातील मी्र परु ववण्यासाठी प्रततभा
इींडजस्रि,

पजश्चम

उपनगरासाठी

एक्सललया

यतु न्ी

िेव्ही

व

पव
ू ा

उपनगरासाठी िेव्ही यन
ु ी्ी एक्सललया या कींपन्याींची तनयक्
ु ती करण्यात येवन
ू
त्यासाठी रुपये ३१६ को्ीींचे कींत्रा् दे ण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू तीनही कींपन्याींना मी्र िसववण्यासह त्याची ५
वषाांपयांतची दे खभाल करण्याची ििािदारी सोपववण्यात आली होती व या
कींपन्याींनी सम
ु ारे

३३ हिार ९७७ मी्रचा परु वठा केला असन
मी्र
ू

खरे दीकरीता कींपन्याींना रुपये २६७ को्ी आगावू रक्कम दे ण्यात आली

असतानाही िूने मी्र काढून नवे मी्र िसववणे अपेक्षक्षत होते, मात्र हे मी्र

न िसववल्यामळ
ु े महानगरपाललकेला सम
ु ारे रुपये ५२ को्ीींचे आधथाक नक
ु सान
झाले, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

सदरहू
रुपये
२००
को्ीींच्या
गैरव्यवहारामध्ये
महानगरपाललकेचे १३ अलभयींते दोषी असल्याचेही तनदशानास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

या

गैरव्यवहाराप्रकरणी

शासनाने

कोणती कारवाइा केली वा करण्यात येत आहे ,

सींिधीं धत

दोषीींववरोधात

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

दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

मि
ींु ई

महानगरपाललकेमध्ये

िलिोडण्याींवर

िलमापके स्थावपत करण्याच्या कामामध्ये अतनयलमतता झाल्याचे लोकलेखा
सलमतीच्या अहवालामध्ये तनदशानास आले आहे, ही वस्तजु स्थती आहे .

(२) व (३) मि
ुीं ई शहर, पव
ू ा व पजश्चम उपनगर या तीन ववभागाकरीता
अनक्र
ु मे प्रततभा इींडस्रीि, एक्सेललया यतु न्ी िेव्ही व यतु न्ी एक्सेललया
िेव्ही

या

कींत्रा्दाराींची

तनयक्
ु ती

करण्यात

आली

खरे दीकरीता आगाऊ रक्कम दे ण्यात आलेली नाही.

होती.

सदर

मी्र

कींत्रा्ातील अ्ीनस
ु ार िलमापकाींचा परु वठा झाल्यानींतर ७० ्क्के

रक्कम व त्यापैकी िसववण्यात आलेल्या िलमापकाींची उवाररत ३० ्क्के
रक्कम अशी एकूण रु. २६७.४५ को्ी रक्कम महानगरपाललकेमाफात अदा
करण्यात आली आहे .
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सदर

प्रकल्पाींतगात

परु वठा

करण्यात

आलेल्या

एकूण

१,२९,७७५

िलमापकाींपक
ै ी ९४,९२२ इतकी िलमापके कींत्रा् कालावधीमध्ये िसववण्यात
आली असन
ू कींत्रा् कालावधी सींपल्यानींतर ३४,८५३ िलमापके गोडऊनमध्ये
लशल्लक रादहली ही वस्तजु स्थती आहे .
८,१२०

िलमापके

गरिेनस
ु ार

महानगरपाललकेच्या

ववववध

ववभागात

िसववण्यात आली आहे त. ४६३ िलमापके गोडऊनमध्ये आढळून न आल्याने

व ५३६ िलमापके नादरु
ु स्त आढळल्याने एकूण ९९९ िलमापकाींच्या खरे दी
ककीं मतीची वसल
ू ी कींत्रा्दारामाफात करण्यात आली आहे.

सद्यजस्थतीत २५,७३४ िलमापके गोडाऊनमध्ये सजु स्थतीत लशल्लक असन
ू

आवश्यकतेनस
ु ार

िलिोडण्याींवर

िसववण्याचे

काम

महानगरपाललकेमाफात

करण्यात येत आहे असे िह
ींु ई महानगरपाललकेने कळववले आहे .
ृ न्मि

(४), (५) व (६) गोडाऊनमध्ये लशल्लक रादहलेल्या िलमापकाींच्या अनष
ीं ाने
ु ग
१३ अलभयींत्याींववरुध्द महानगरपाललकेच्या प्रमख
ु चौकशी अधधकारी याींचेमाफात
चौकशीची कायावाही सरु
ु आहे .

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

गोरे गाांि (प) (मुांिई) लसध्दाथा नगरमधील प्ा चाळ
(१३)

*

पुनविािासातील गैरव्यिहार

११७४८९

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर),

श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शेख
(मालाड पजश्चम), श्री.िाळासाहे ि थोरात (सांगमनेर), अॅड.यशोमती ठािूर
(नतिसा) :
काय :-

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
ृ ननमााण मां्ी पढ

(१) गोरे गाींव (प) (मि
ुीं ई) लसध्दाथा नगरमधील पत्रा चाळ पन
ु ववाकासाच्या

नावाखाली गरू
ु आलशष कन्स्रक्शन प्रा.लल., या ववकासकाची तनयक्
ु ती करून

कोट्यवधी रूपयाींचा गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा ठपका असन
ू यासींदभाात
मळ
ु करारनाम्यात सध
ु ारणा करून ववकासकाचा मोठा फायदा करून दे णा-या

म्हाडाच्या सींिधधत अधधका-याींची चौकशी करण्यासाठी मािी म
ु य सधचव
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श्री.िॉनी िोसेफ याींची चौकशी सलमती तनयक्
ु त करण्यात आली असल्याची
िाि ददनाींक ३१ माचा, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास तनदशानास आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तनयक्
ु ती केलेल्या सलमतीने चौकशी करुन सदरील
अहवाल शासनास सादर केला आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदरील

अहवालाच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

पत्राचाळ

पन
ु ववाकास

गैरव्यवहारातील म्हाडा अधधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(२) सदरहू सलमतीने अद्यापपयांत अहवाल शासनास सादर केलेला नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पिई, सािीविहार (मुांिई उपनगर) येथील उच्चभ्रू िसाहतीतील
घरात सशस्् दरोडा टाियायात आल्यािाित

(१४)

*

११६९५४

अॅड.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी

(विलेपाले), िॅप्टन आर.तलमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमती मननषा
चौधरी (ददहसर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पवई, साकीववहार (मि
ुीं ई उपनगर) येथील उच्चभ्रू वसाहतीतील एका
िड्या कींपनीत व्यवस्थापक आणण नामाींककत शाळे च्या ववश्वस्त असलेल्या

मदहलेच्या घरात सशस्त्र दरोडा ्ाकून सम
ु ारे रुपये साडेचौदा लाखाींचा ऐवि
ल्
ु ल्याची घ्ना घडल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान
तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी पवई पोलीसाींनी गन्
ु हा दाखल करुन त्याचा तपास
सरु
ु केला आहे काय,
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(३) असल्यास, तपासात काय आढळून आले व तद्नस
ु ार आरोपीींना अ्क
करुन त्याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची करणे काय आहे त ?

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

(३) सदर प्रकरणी पवई पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. २०४/२०१८ भा.दीं .वव. कलम
३९२, ३४१, ४५२, ५०६ (२), ३४ सह कलम ३ व २५ शस्त्र अधधतनयम, १९५९
अन्वये गन्
ु हादाखल करण्यात आला आहे . सदर गन्ु ्याचा तपास सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पालघर, िोईसर पररसरात स्िस्तात घरे दे यायाचे अलमष दाखिून
गुांतिणुिदाराांची िरयायात आलेली फसिणूि

(१५)

*

११७०१६

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )ा :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पालघर, िोईसर पररसरात स्वस्तात घरे दे तो या आलमषावर मि
ुीं ईतल्या
सम
ु ारे ४०० गत
ुीं वणूकदाराींची फसवणक
ू करण्यात आल्याचे माहे एवप्रल, २०१८
मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित भायखळा पोलीस ठाण्यामध्ये गन्
ु हाही नोंदववण्यात
आला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व तद्नस
ीं ीत दोषीींवर कारवाई करण्यािाित
ु ार सींिध

तसेच गत
ींु वणक
ू दाराींची रक्कम परत लमळण्यासाठी कोणती कायावाही करण्यात
आली वा येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) सदरहू प्रकरणी भायखळा पोलीस ठाणे
येथे ग.ु र.क्र. ६३/१८ कलम ४२०, ३४ भा.दीं .वव. नस
ु ार गन्
ु हा नोंद करण्यात
आला आहे .सदर गन्
त्यापैकी एका
ु ्यामध्ये एकूण तीन आरोपी असन
ू

आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे . तसेच, सदर गन्ु ्यातील आरोपी याींचे
िँक खाते गोठववण्यात आले आहे .

सदरचा गन्
ु हा तपासाधधन आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

विलपाले (मुांिई) पररसरातील नऊ तरुणाांनी एिा अल्पियीन
विद्याथींनीिर िेलेला लैंधगि अत्याचार

(१६)

*

१२२८३५

डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ववलपाले

(मि
ुीं ई)

पररसरातील

नऊ

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

तरुणाींनी

एका

अल्पवयीन

ववद्याथींनीची चोरुन काढलेली अश्लील धचत्रफीत पसरवू (व्हायरल करु) अशी

धमकी दे त सम
ु ारे वषाभर लैंधगक अत्याचार केल्याचे ददनाींक ३ फेब्रव
ु ारी, २०१८
रोिी वा त्या सम
ु ारास तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववलेपाले पोलीसाींनी यापैकी सहा तरुणाींना ददनाींक ४ फेब्रव
ु ारी,

२०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास अ्क केली असन
ू अ्क आरोपीमध्ये एका
मािी नगरसेववकेच्या मल
ु ाचा समावेश आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सींिधीं धत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) कफयाादीने ददलेल्या तक्रारीवरून
ववलेपाले पोलीस ठाणे, मि
ींु ई येथे ग.ु र.क्र. ४४/२०१८ भा.दीं .वव. कलम ३७६,

३७६(आय), ३७६(न), ३७७, ३५४, ३५४(ड), ५११, ५०९, ५०६, ५०४, ३४
भादववसह ४,८,१२,१७,१८

लहान मल
ु ाचे लैंधगक शोषण सींरक्षण कायदा -२०१२
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सह कलम ६६ (ई), ६७ (ि), आय.्ी ॲक्् अन्वये नऊ आरोपीींववरूध्द गन्
ु हा
नोंदववण्यात आला असन
ू त्यापैकी आठ आरोपी अ्केत आहे . सद्यजस्थतीत
आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असन
ू त्याींचवे वरूध्द मा.सत्र न्यायालय, ददींडोशी,

मि
ींु ई येथे दोषारोप दाखल करण्यात आले आहे . सद्यजस्थतीत प्रकरण
न्यायप्रववषठ आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथे २४७ धोिादायि इमारती ि ३०
अनतधोिादायि इमारती असल्यािाित
(१७)

*

१२२०७१

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

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

उल्हासनगर

(जि.ठाणे)

येथील

सन्माननीय

धोकादायक

इमारती

इमारतीींवर

स्थातनक

२४७

व

अततधोकादायक इमारती ३० असल्याचे स्थातनक प्रशासनाने घोवषत केलेले
आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

काही

अततधोकादायक

प्रशासनाने

तनषकासनाची कायावाही केलेली असन
ू सदर धोकादायक व अततधोकादायक
इमारतीच्या
पन
ु तनामाण

रदहवाश्याींच्या

करण्यासाठी

िीवाला

स्थातनक

धोका

असल्याने

प्रशासनाकडे

४

च्ई

सदर

क्षेत्र

इमारतीचे

तनदे शाींक

लमळण्यासाठीचा प्रस्ताव माहे ऑक््ोिर, २०१२ पासन
शासनाकडे पडून
ू
असल्याचे स्थातनक प्रशासनाच्या ददनाींक

२१ िून, २०१६ रोिीच्या पत्रान्वये

तनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नागररकाींनी व स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी धोकादायक
इमारतीच्या प्रश्नावर कोणताही तनणाय शासनाकडून घेतला िात नसल्याचे
वेळोवेळी शासनाच्या तनदशानास आणले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

व

१९

उल्हासनगर महानगरपाललका क्षेत्रात २५२

अततधोकादायक

इमारती

महानगरपाललकेमाफात कळववण्यात आले आहे .

असल्याचे

उल्हासनगर

(२), (३), (४) व (५) उल्हासनगर महानगरपाललकेने उल्हासनगर शहरातील

अनधधकृत ववकासकामे तनयमाधीन करणे अधधतनयम २००६ मधील
तरतद
ु ीनस
ु ार, तनयमाधीन होणाऱ्या िाींधकामाींच्या पन
ु ववाकासासाठी ४.०० च्ई
क्षेत्र तनदे शाींक अनज्ञ
ु ेय करण्यािाित अधधतनयमात सध
ु ारणा करण्याचा ठराव
पाररत करुन तो शासनाकडे पाठववला आहे .

मि
ींु ई महानगर प्रदे शातील िह
ींु ई महानगरपाललका, नवी मि
ींु ई
ृ न्मि
महानगरपाललका व पनवेल महानगरपाललका क्षेत्रामधील लसडकोचे क्षेत्र वगळून
उवाररत महानगरपाललका क्षेत्रासाठी एकाजत्मक ववकास तनयींत्रण तनयमावली
लागू करण्याचा तनणाय घेऊन सदरची तनयमावली कलम ३७(१कक) मधील
तरतद
ु ीनस
ु ार आम िनतेकडून हरकती/सच
ू ना मागववण्याकररता प्रलसध्द केली
आहे .

सदर तनयमावलीमध्ये नागरी पन
ववकास योिनेची
ु तनामााण समह
ू

तनयमावली अींतभत
करण्याचे प्रस्ताववत आहे . यामध्ये ३० वषे िुन्या
ूा
अधधकृत/अनधधकृत इमारतीींचा समावेश आहे . सदरची तनयमावली मींिरू
झाल्यानींतर ती उल्हासनगर महानगरपाललका क्षेत्रासाठी सध्
ु दा लागू होईल.
-----------------

मालाड (पूि)ा (मुांिई उपनगर) येथील पोईसर नदीच्या पा्ातील ५४२
झोपडीधारिाांचे एसआरए योजनें तगात पन
ु िासन िरयायािाित

(१८)

*

११६७२३

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मां्ी

(१) मालाड (पव
ींु ई उपनगर) ददींडोशी ववधानसभा क्षेत्रातील पोईसर
ू )ा (मि
नदीच्या मागाातील दग
ु ाानगर, आनींदनगर, शाींतीनगर आणण आप्पापाडा या
पररसरातील

नदीपात्राच्या

रुीं दीकरणाच्या

ववकास

कामात

िाधधत

होत

असलेल्या ५४२ झोपड्याींचे एसआरए योिनेंतगात पन
ु वासन करण्यासींदभाात

एसआरएचे म
ु य कायाकारी अधधकारी याींचे दालनात ददनाींक ०९ एवप्रल, २०१८
रोिीच्या सम
ु ारास सींयक्
ु त िैठक आयोजित करण्यात आली होती, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, उक्त िैठकीत ५४२ िाधधत झोपडीधारकाींच्या पन
ु वासनािाित,

प्राधधकरणाने कोणता तनणाय घेतला आहे , त्यानस
ु ार सदरहू झोपडीधारकाींचे
एसआरए योिनेंतगात पन
शासन तथा
ु वासन करण्याच्या दृष्ीने
प्राधधकरणातफे कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) असल्यास, सदरहू नदीपात्रातील िाधधत झोपडीधारकाींच्या पन
ु वासनासाठी
करण्यात येत असलेल्या तनणायात्मक कायावाहीची सद्यःजस्थती काय आहे व
ककती कालावधीत सदर कायावाही पण
ू ा होणे अपेक्षक्षत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) मालाड (पव
ू )ा येथील पोईसर नदी लगतच्या िाधीत झोपडीधारकाींचे
पन
ु वासनािाित

िे

झोपडीधारक

मींिूर

झोपडपट्टी

पन
ु वासन

योिनेमध्ये

समाववष् असतील त्याींचे पन
ु वासन, योिनेद्वारे करण्याचे प्रस्ताववत आहे .

मात्र इतर िाधधत झोपडीधारकाींचे पन
ु वासन िह
ुीं ई महानगरपाललकेने
ृ न्मि

करण्याचे अलभप्रेत आहे .

(३) नदीपात्रातील िाधधत न.भ.ू क्र. १९ अ आणण २५ अ वर गोकुळदग
ु ाा नगर

सह.गह
ू दद. ०८.११.२०१६ रोिी झोपडपट्टी
ृ . सींस्था ही योिना जस्वकृत असन
पन
ु वासन प्राधधकरणाने त्याींना प्रथम आशयपत्र प्रदान केले आहे . सदर
योिनेच्या

ववकासकास

िाधधत

कळववण्यात

आले

सदर

करण्याकरीता दद.०९.०५.२०१८
आहे .

झोपडीधारकाींचे

तात्परु ते

पन
ु वासन

ववकासकाने

सींिधीं धत

रोिी झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधधकरणाद्वारे
िाित

योिनेच्या

झोपडीधारकाींना तात्परु त्या तनवासाकरीता भाडे दे वन
अन्यत्र स्थलाींतररत
ू
होण्याकरीता प्रस्ताव ददला असल्याचा झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधधकरणाचा
अहवाल आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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मुांिईमध्ये अल्पियीन मुली हरियायाचे ि अपहरणाचे
प्रमाण िाढल्यािाित

(१९)

*

११७४१४

श्री.अलमत

विलासराि

दे शमख
ु

(लातरू

शहर),

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशडी), श्री.अलमन पटे ल (मि
ांु ादे िी), श्री.अस्लम
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाा गायििाड

(धारािी), श्री.त्र्यांििराि लभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.जयप्रिाश मद
ुां डा (िसमत),
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सनु नल
िेदार

(सािनेर),

(चारिोप),

श्री.िुणाल

श्री.अननल

िािर

पाटील

(धुळे

(खानापरू ),

ग्रामीण),

श्री.सांजय

श्री.योगेश

पोतनीस

सागर

(िललना),

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अलमत साटम

(अांधेरी पजश्चम), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )ा , श्री.प्रताप सरनाईि
(ओिळा माजजिडा), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर), श्रीमती मांदा म्हा्े
(िेलापरू ) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं ईमध्ये गत पाच वषाात अल्पवयीन मल
ु ी हरवण्याचे व अपहरणाचे

प्रमाण एकुण १५ प्ीने वाढल्याची गींभीर मादहती माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये
वा त्या दरम्यान तनदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मि
ुीं ईत सन २०१३ साली अपहरण आणण हरवलेल्या मल
ु ीींची

सींया ९२ इतकी होती ती २०१७ साली १५ प्ीने वाढून १३६८ पयांत पोहचली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, सन २०१३ ते २०१७ या कालावधीत ५०५६ मल
ु ीींचे अपहरण झालेले
असन
ू त्यातील ३७० मल
ु ी अद्याप िेपत्ता असल्याचे समिते तर सदर

कालावधीत हरवलेल्या एकूण २८३९ जस्त्रयाींपक
ै ी ५३० जस्त्रया अद्याप लमळाल्या
नसल्याचे मादहती अधधकाराींतगात तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अल्पवयीन िेपत्ता होणा-या मल
ु ीींचा शोध घेण्यास पोलीस
यींत्रणा अपयशी ठरत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(५)

असल्यास,

अपहरण

झालेल्या

अल्पवयीन

मल
ु ाींचा/मल
ु ीींचा

वापर

समािकीं्काींकडून अनैततक कृत्यासाठी व भीक मागण्यासाठी केला िाण्याची

शक्यता असल्याने या मल
ु ाींचा/मल
ु ीींचा तातडीने तपास करुन अपहरणकत्याांस
कडक शासन करण्यािाित शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) िह
ुीं ई पोलीस आयक्
ु तालयाच्या
ृ न्मि

कायाक्षेत्रातन
ू अपहरण/हरवलेल्या मल
ु ी व हरवलेल्या मदहलाींिाित सन २०१३
ते २०१७ या कालावधीतील वषातनहाय साींजयकी मादहती खालीलप्रमाणे
आहे :-

सन

१८ वषाांखालील मल
ु ी

१८ वषाांवरील मदहला

अपहरण/

सापडलेल्या

हरवलेल्या

सापडलेल्या

२०१३

९२

७९

४०४१

३८२३

२०१४

१५००

१४७५

४१७०

३९४३

२०१५

९२७

८७८

४३१५

४०३९

२०१६

११६९

१०९१

४५२७

४०९६

२०१७

१३६८

१२३५

४५९९

३७८५

एकूण

५०५६

४७५८

२१६५२

१९६८६

हरवलेल्या

मा.सवोच्च न्यायालयाने रर् याधचका क्र. ७५/२०१२ “िचपन िचाव

आींदोलन” सींदभाात ददनाींक १० मे, २०१३ रोिी ददलेल्या आदे शानस
ु ार १८
वषााखालील हरववलेल्या लहान मल
ु ाींचे िाितीत उपहरणाचा गन्
ु हा दाखल
करण्यात येतो. त्यामळ
ु े यामध्ये वाढ ददसन
ू येत आहे .

(४) हे खरे नाही. अपहरण/हरवलेल्या मल
ु ीींचा शोध घेण्यासाठी िह
ुीं ई
ृ न्मि
पोलीींसाकडुन सवातोपरी प्रयत्न करण्यात येतात. यामळ
ु े िहुताींश अपहरण/
हरवलेल्या मल
ु ी सापडून आलेल्या आहे त.
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(५) िह
ुीं ई पोलीस आयक्
ु तालयाींतगात पोलीस ठाण्यात सन २०१३ ते २०१७
ृ न्मि
या कालावधीत १८ वषााखालील मल
ु ा/मल
ु ीींचे भीक मागण्यास लावण्यासाठी

अपहरण केल्यािाित एकूण ३ गन्
ु हे दाखल आहे त. त्यापैकी दोन गन्
ु ्यात
दोषलसध्दी झाली असन
ु एका गन्
ु ्यात आरोपीस दोषमक्
ु त करण्यात आले
आहे .

तसेच, या कालावधीत अपहरण केलेल्या १८ वषााखालील मल
ु ीींचा

अनैततक कृत्यासाठी वापर केलेिाित िह
ींु ईतील पोलीस ठाण्यात एकूण ११
ृ न्मि
गन्
ु हे दाखल आहे त. त्यापैकी १० गन्
ु हे न्यायप्रववषठ आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िल्याण (जज.ठाणे) येथील डजम्पांग ग्राऊांडिाित
(२०)

*

११७५०३

श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्रीमती ननमाला

गावित (इगतपरू ी), श्री.अलमन पटे ल (मि
ांु ादे िी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील
(लशडी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पि
ू )ा ,
श्री.किसन िथोरे (मरु िाड), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले) :
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) कल्याण (जि.ठाणे) येथील डजम्पींग ग्राऊींडला वारीं वार लागणा-या आगीमळ
ु े
स्थातनक नागररकाींना श्वसनाचा आिार व डोळ्याींना त्रास सहन करावा लागत
असल्याने

कल्याण

डोंबिवली

महानगरपाललकेवर

स्थातनक

नागररकाींनी

कल्याण डजम्पींग ग्राऊींड ह्ाव मोचाा माहे माचा, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान
काढला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कल्याण डजम्पींग ग्राउीं डला वारीं वार आग लागण्याचे सत्र सरु
ु
असन
येथील डजम्पींग ग्राउीं ड ह्वन
पररसरात िमा होणाऱ्या कचऱ्याची
ू
ू

ववल्हे वा् लावण्यासाठी शहरात दठकदठकाणी िायोगॅस प्रकल्प उभारण्याची

योिना आखण्यात आली होती तथावप ती कागदोपत्रीच असल्याचे तनदशानास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

कचरा

तनवारणासाठी

१३

िायोगॅस

प्रकल्प

उभारण्याचे

तनयोिन असन
ू ही त्यापैकी दोन प्रकल्प उभारले आहे त मात्र अन्य प्रकल्प
अद्यापही प्रलींबित आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) • दद. १०.०३.२०१८ रोिी कल्याण येथील डजम्पींग
ग्राऊींडला आग लागली होती. सदर आगीच्या धुराच्या त्रासामळ
ु े नागररकाींनी
महापाललकेवर दद.१०.०३.२०१८ रोिी मक
ु मोचाा काढला, ही वस्तजु स्थती आहे .
(२),

(३)

व

(४)

•

कल्याण-डोंबिवली

महानगरपाललकेच्या

घनकचरा

व्यवस्थापनासाठी स्वच्छ भारत अलभयानअींतगात रू. ११४.२३ को्ी रक्कमेच्या
प्रकल्प अहवालास मान्यता प्राप्त झाली आहे . त्याअींतगात घनकचऱ्याची

ववल्हे वा् लावणेकामी १३ दठकाणी िायोगॅस प्रकल्प व ३ दठकाणी एकाजत्मक

घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प व शास्त्रोक्त भराव भम
ू ी उभारण्याचे प्रकल्प
प्रस्ताववत केले होते.

• त्यापैकी मौिे उीं िडे, कल्याण (प.) व आयरे , डोंबिवली (प.ू ) येथील १० मे.
्न क्षमतेचे िायोगॅस प्रकल्प कायााजन्वत झालेले असन
ू मौिे कचोरे , िारावे व
रािन
ू गर येथील प्रत्येकी १० मे. ्न क्षमतेच्या प्रकल्पाची कामे सरू
ु आहे त.

• ओल्या कचऱ्याचे वगीकृत प्रमाण वाढल्यानींतर उवाररत ८ दठकाणी िायोगॅस
प्रकल्प िागा उपलब्धतेनस
ु ार हाती घेणे प्रस्ताववत आहे त.

• कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललकेच्या मींिूर ववकास योिनेमधील कचरा
डेपोकरीता आरक्षक्षत असलेल्या मौिे उीं िडे येथील आरक्षण क्र. ४५ मधील

१३.४४ हे क््र, मौिे िारावे येथील आरक्षण क्र. १५० मधील ३.०० हे क््र व

मौिे माडा येथील आरक्षण क्र. १ मधील १०.३९ हे क््र भख
ू ींडावर शास्त्रोक्त
भरावभम
ू ी प्रकल्प उभारणेकरीता एवप्रल, २०१७ मध्ये तनववदा अींततम करण्यात
येवन
ू कामाचे कायाादेश दे ण्यात आलेले आहे त.

• मौिे उीं िडे व िारावे येथील प्रकल्पास पयाावरण ववभागाचा ना-हरकत

दाखला दद. ०६.०६.२०१८ रोिी प्राप्त झाला असन
ू , सदर प्रकल्प माचा, २०१९
पण
ू ा करण्याचे महापाललकेचे तनयोिन आहे .
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• मौिे उीं िडे व िारावे येथील प्रकल्प कायााजन्वत झाल्यावर आधारवाडी
येथील

डजम्पींग

ग्राऊींड

महापाललकेचे तनयोिन आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

शास्त्रोक्तररत्या

कायमस्वरूपी

िींद

करण्याचे

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

लोटे ि खडपोली औद्योधगि िसाहतीतील (जज.रत्नाधगरी) िारखान्यात
झालेल्या अपघातात जखमी झालेल्या िामगाराांना
आधथाि मदत लमळणेिाित
*

(२१)

११७०९७

(धचपळूण) :
काय :(१)

लो्े

श्री.भास्िर

जाधि

(गह
ु ागर),

श्री.सदानांद

चव्हाण

सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
(ता.खेड,

जि.रत्नाधगरी)

औद्योधगक

वसाहतीतील

कृषणा

अॅन््ीऑजक्सडीं् या रासायतनक कारखान्यामध्ये रसायन अींगावर पडून ३
कामगार गींभीरररत्या िखमी झाले असल्याची घ्ना ददनाींक १८ मे, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास घडली असल्याचे तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर कारखान्यामध्ये ज्वलनशील पदाथाांचे उत्पादन घेतले

िात असताना आणण कारखान्यापासन
ू िवळच आवाशी व लो्े या गावची
लोकवस्ती

तसेच

अवयाया

पाचशे

मी्र

अींतरावर

पेरोलपींप

असताना

कारखान्यामध्ये सरु क्षक्षततेची अत्याधतु नक यींत्रणा उपलब्ध नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

कारखान्याचे

म
ु य

यतु न्

हे

गाणे-खडपोली

(ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) औद्योधगक वसाहतीमध्ये असन
या दठकाणी
ू
ददनाींक

२

माचा,

२०१८

रोिी

वा

त्यासम
ु ारास

स्फो्

झाल्यामळ
ु े

या

पररसरातील लोकाींवर स्थलाींतररत होण्याची वेळ आली होती, हे ही खरे आहे
काय,

(४) तसेच, खडपोली (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) औद्योधगक वसाहतीतील
कृषणा एन््ी ऑक्साईड प्रा.लल. या कींपनीमध्ये अडीच मदहन्याींपव
ू ी घडलेल्या
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भीषण आगीच्या घ्नेप्रकरणी महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळ व

आरोग्य सींचालनालय याींनी जिल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींना सादर केलेल्या
अहवालात शेरे मारले असन
ू अपघातग्रस्त प्लान््मध्ये उत्पादनास अथवा
रसायन साठववण्यास कोणतीही परवानगी ददलेली नसल्याचे उघड झाले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या सींपण
ु ा प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
चौकशीत

काय

करण्यािाित

आढळून

तसेच

आले

िखमी

व

त्यानष
ीं ाने
ु ग

झालेल्या

कारखान्याींवर

कामगाराींना

कारवाई

आधथाक

लमळण्यािाित शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

मदत

(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे आहे .

(४) व (५) सदर कारखान्यातील भोगव्ादारावर ददनाींक ०२/०३/२०१८ रोिीच्या
घ्नेच्या सींदभाात महाराषर कारखाने तनयम १९६३ चा तनयम ४(३)

चा भींग

आढळल्यामळ
ु े मा.म
ु य न्यायदीं डाधधकारी, रत्नाधगरी याींच्या न्यायालयात
ख्ला क्र.५२५/२०१८ ददनाींक २२/०५/२०१८ रोिी दाखल करण्यात आला आहे .
१९४८

तसेच ददनाींक १८/०५/२०१८ रोिीच्या घ्नेमध्ये कारखाने अधधतनयम
चे

कलम

७-अे(२)(अे)

चा

भींग

आढळला

असन
ू

मा.म
ु य

न्यायदीं डाधधकारी, रत्नाधगरी याींच्या न्यायालयात भोगव्ादाराववरुध्द ख्ला
क्र. ७५७/२०१८ ददनाींक २८/०६/२०१८ रोिी दाखल करण्यात आला आहे .

या रासायतनक कारखान्यामध्ये गरम ऑईल व वाफ कामगाराींच्या

अींगावर उडुन तीन कामगार भािून िखमी झाले. सदर कामगाराींना

उपचारानींतर ददनाींक १९/०५/२०१८, २२/०५/२०१८, २६/०५/२०१८ रोिी घरी
िाण्यास परवानगी दे ण्यात आली आहे . या अपघातामध्ये िखमी कामगाराींना

कोणतेही अपींगत्व आले नसल्यामळ
ु े त्याींना कोणतीही आधथाक मदत दे ण्यात

आलेली नाही. औषधोपचाराचा सींपण
ु ा खचा कारखाना व्यवस्थापनाने केला
आहे .

(६) ववलींि झालेला नाही.

-----------------
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सािाजननि िाांधिाम विभागातील गैरव्यिहाराचा तपास मुांिई आधथाि
गुन्हे शाखेिडून सांथ गतीने सुरु असल्यािाित

(२२)

*

१२०४८१

श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु (नागपरू पजश्चम) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सावाितनक िाींधकाम ववभाग मि
ुीं ईच्या प्रेसीन्डेसी डडव्हीिनमधील रूपये

११२ को्ी ५८ लक्ष इतक्या तनधीच्या गैरव्यवहाराचा तपास मि
ुीं ईच्या आधथाक
गन्
ु हे शाखेमाफात मागील सहा वषाापासन
ु सरू
ु असल्यािाितची िाि माहे
माचा, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

तनधीतन
ु

आमदार

तनवास,

हायको्ा ,

आयएएस-

आयपीएसची तनवासस्थानाींची ववववध २४३४ कामे धनादे शावर चुकीचे िीडीएस
्ाकुन व्ववण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या गैरव्यवहाराच्या चौकशीचा तपास मि
ींु ईच्या आधथाक गन्
ु हे

शाखेकडे सोपववण्यात आला असन
ु त्याचा तपास मोहीम सींथ गतीने सरू
ु

असल्यामळ
ु े त्यात दोषी असलेल्या अधधकाऱ्याींवर गन्
ु हे दाखल करून सध्
ु दा
त्याींच्यावर अद्यापपावेतो कारवाई झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे तनषकषा
काय आहे त व तद्नस
ु ार सावाितनक िाींधकाम ववभागाच्या गैरव्यवहाराचा
तपास करणा-या मि
ुीं ई आधथाक गन्
ु हे

शाखेच्या तपास मोहीमेला गती

दे ण्याकरीता तसेच सदर गैरव्यवहारातील दोषी अधधका-याींवर कडक कारवाई
करण्यािाित अद्यापपयांत कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.

सदर प्रकरणी ददलेल्या तक्रारीवरुन आधथाक गन्ु हे शाखा, मि
ींु ई येथे

ग.ु र.क्र. १०४/१२ (आझाद मैदान पोलीस ठाणे ग.ु र.क्र. १८१/२०१२) भा.दीं .वव.

कलम ४०६, ४०९, ३४ अन्वये दोन आरोपीींववरुध्द गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला आहे . नमद
ु गन्
ु हा तपासाधीन आहे .

(२) सावाितनक िाींधकाम ववभाग, मि
ुीं ई इलाखा शहर ववभाग, मि
ुीं ई येथील
ववववध सरकारी आस्थापनाच्या इमारतीच्या दरु
ु स्ती व नत
ु नीकरण कामाचे
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२४३४ कामे एकूण रु. ११२.५८ को्ी रक्कमेची ही मींिुर अनद
ु ान नसताना
तत्कालीन कायाकारी अलभयींता याींनी एकाच प्राधधकार पत्राचा क्रमाींक दशावन
ू
धनादे श व्ववण्यात आल्याचे तनदशानास आले आहे .

(३) व (४) नमद
ु गन्
ु ्यातील २४३४ कामाची पडताळणी करण्याकररता
शासनाने रु.११२.५८ को्ी इतक्या खचााच्या ववत्तीय वववरण पत्राच्या सींदभाात
अधधक्षक अलभयींता, दक्षता व गण
तनयींत्रण मींडळ, कोकण भवन याींना
ु
सींिधीं धत ववभागाकडुन कामाच्या चौकशीचे आदे श ददले आहे त. त्यानस
ु ार

उपरोक्त कामाींपक
ै ी ४८३ कामाची तपासणी करण्यात आली असन
ु उवाररत
१९५१ कामाची पडताळणी करण्याकररता म
ु य अलभयींता मि
ुीं ई याींनी अधधक्षक
अलभयींता, दक्षता व गण
ु तनयींत्रण मींडळ, कोकण भवन याींना कळववले आहे .

सदर घो्ाळ्यातील दोषी अधधका-याींववरुध्द ववभागीय चौकशी सरु
ु करण्यात
आलेली असन
ू ती प्रगतीपथावर आहे .
नमद
ु गन्
ु हा तपासाधीन आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

औरां गािाद येथे उसळलेली दां गल
(२३)

*

११६५९०

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

(ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अलमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू

शहर), श्री.अलमन पटे ल (मि
ुां ादे िी), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.अस्लम

शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषािधान सपिाळ (िल
ु ढाणा), श्री.अब्दल
ु सत्तार

(लसल्लोड), श्री.राहुल िोंद्रे (धचखली), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.हसन
मश्र
ु ीफ (िागल), श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड
(मब्र
ुां ा िळिा), श्री.आलसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.इम्तीयाज सय्यद
(औरां गािाद

मध्य),

श्री.छगन

भज
ु िळ

(येिला),

अॅड.िारीस

पठाण

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

औरीं गािाद

येथील

मोतीकारीं िा,

आींगरु ीिाग,

शहागींि,

नवािपरू ा,

रािािािार जिन्सी, क्राींती चौक या भागात ददनाींक ११ मे, २०१८ रोिी वा
त्या सम
ु ारास

ककरकोळ कारणावरुन दीं गल होऊन, शेकडो दक
ु ानाींना आगी
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लावन
ू मोठ्या प्रमाणात िाळपोळ करण्यात आली असन
ू , यामध्ये अनेक िण

िखमी होऊन त्यात दोन व्यक्तीींचा मत्ृ यु झाला तसेच कोट्यवधी रूपयाींची
ववत्त हानी झाली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ककरकोळ भाींडणावरुन औरीं गािाद शहरात दीं गल होण्याची

शक्यता असल्याचा अहवाल गप्ु तचर ववभागाने माहे माचा, २०१८ वा त्या
दरम्यान ददला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पोलीस घ्नास्थळी ऊशीरा पोहचल्याची मादहती महाराषराचे
अप्पर पोलीस महासींचालक श्री.बिपीन बिहारी
आहे काय,
(४)

असल्यास,

दीं गलीत

सहभागी

याींनी ददली आहे , हे ही खरे

झालेल्या

पोलीस

व

रािकीय

नेत/े कायाकत्याांवर गन्
ु हे दाखल करून कठोर कारवाईची मागणी लोकप्रतततनधी,

ववववध सामाजिक व धालमाक सींघ्नाींचे पदाधधकारी, िागरूक नागररक याींनी
लेखी स्वरूपात माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान मा.म
ु यमींत्री (गह
ृ ),

मा.राज्यमींत्री (गह
ु त
ृ , शहरे ) तसेच जिल्हाधधकारी (औरीं गािाद), पोलीस आयक्
(औरीं गिाद शहर) याींचेकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार दीं गलीस ििािदार असणाऱ्या सींिधीं धताींवर कारवाई
करण्यािाित

तसेच

दीं गलीमध्ये

मत्ृ यम
ु ख
ु ी

पडलेल्याींचा

नातेवाईकाींना

व

िखमीींना आणण दीं गलीमधील नक
ु सानग्रस्ताींना आधथाक मदत दे ण्यािाित
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे
(२) व (३) हे खरे नाही.
(४) होय, हे खरे आहे .

(५) सदर दीं गलीच्या अनष
ीं ाने तपास सरु
ु ग
ु आहे . दीं गलीत सहभागी असलेले व

ओळख प्लेले तसेच त्याींच्या ववरुध्द परु ावा प्राप्त झालेल्या एकूण ६९
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे . गन्
ु ्यातील सहभागी असलेल्या

आरोपीींचा शोध घेवन
ू त्याींना अ्क करण्यात येत आहे. दीं गलीसींदभाात एकूण
१६ दखलपात्र गन्ु हे व १ अदखलपात्र गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
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दीं गलीमध्ये झालेल्या िाळपोळीचे नक
ु सान व यािाित चौकशी सरु
ु

असन
ू पढ
ु ील कायदे शीर कायावाही करण्यात येत आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

ठाणे महानगरपाललिा क्षे्ातील धोिादायि इमारतीांिाित
(२४)

*

११६९६४

श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.जजतें द्र आव्हाड

(मब्र
ांु ा िळिा), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाि),

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.भास्िर जाधि
(गह
ु ागर), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील (उस्मानािाद), श्री.नरहरी झझरिाळ

(ददांडोरी), श्री.पाांडुरां ग िरोरा (शहापरू ), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.किसन
िथोरे

(मरु िाड),

श्री.ददपि चव्हाण

(फलटण),

श्री.सरु े श लाड (िजात),

श्री.अजजत पिार (िारामती), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांिेगाि), श्री.राजेश
टोपे (घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (िागलाण), श्री.शामराि ऊफा
िाळासाहे ि पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती सम
ु न
पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू ), श्री.मिरां द
जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांिळे (जजांतरू ), श्री.भाऊसाहे ि पाटील -

धचिटगाांििर (िैजापरू ), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.राहुल
मोटे (पराांडा), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.हनम
ां डोळस (माळलशरस),
ु त
डॉ.सतीश (अयाणासाहे ि) पाटील (एरां डोल), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम),
श्री.िळीराम लसरसिार (िाळापरू ), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलिार दहल) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे महानगरपाललका क्षेत्रातील मब्र
ुीं ा, कळवा, नौपाडा, वागळे इस््े ्,
कोपरी

इ.

भागातील

सम
ु ारे

४७०४

इमारती

धोकादायक,

९५

इमारती

अततधोकादायक असल्याची मादहती महानगरपाललकेने माहे एवप्रल, २०१८
मध्ये वा त्या दरम्यान केलेल्या सव्हेक्षणातन
ु तनदशानास आलेली आहे, हे खरे
आहे काय,
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(२)

तसेच,

महानगरपाललकेने

वताकनगर

प्रभागातील

धोकादायक

७२

इमारतीींची यादी िाहीर केली असन
ू त्यामध्ये पोलीस वसाहतीींमधील ५ तर

म्हाडा वसाहतीींमधील १७ इमारतीींचा समावेश असल्याचेही माहे एवप्रल, २०१८
मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त धोकादायक इमारतीींची तातडीने दरु
ु स्ती करण्यािाित
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) असल्यास, सदरहू धोकादायक इमारती ररकाम्या करण्यात आल्या आहे त
काय,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

वताकनगर प्रभाग सलमती क्षेत्रात सन २०१८ मध्ये एकूण ७२ इमारती

धोकादायक आढळुन आलेल्या असन
त्यामध्ये ७ इमारती ्या पोलीस
ु
वसाहतीच्या असन
ु म्हाडाच्या १६ इमारतीींचा समावेश आहे .

पोलीस वसाहतीच्या ७ इमारतीींपक
ै ी ४ इमारती या सी-१ प्रवगाातील

असन
ु त्या ररकाम्या करण्यात आलेल्या आहे त. म्हाडाच्या १६ इमारती या
सी-१ प्रवगाातील असन
ु सदर इमारती ररकाम्या करण्यात आलेल्या आहे त.

(३) ठाणे महानगरपाललकने धोकादायक इमारतीिाित खालीलप्रमाणे कायावाही
केली आहे :-

 पोलीस वसाहतीच्या ७ इमारतीींपक
ै ी ४ इमारती ररक्त करण्यात आल्या

असन
ु त्या तोडणे आवश्यक असल्याची िाि ठाणे महानगरपाललकेने नमद
ु
केली आहे .

 उवाररत ३ इमारती या सी-२ ए प्रवगाातील असन
ु सदर इमारती ररक्त
करुन दरू
ु स्ती करणेिाित पोलीस ववभाग, सावाितनक िाींधकाम ववभाग,
ठाणे याींना ठाणे महानगरपाललकेने कळववले आहे .

 म्हाडाच्या सी-१ प्रवगाातील १६ इमारती ररक्त करण्यात आल्या असन
ू
पन
ु ववाकासासाठी

ववकासकाच्या

ताब्यात

आहे त.

उक्त

इमारती

तोडण्यािाित ठाणे महानगरपाललकेने म्हाडा व ववकासकास कळववलेले
आहे .
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(४) वताकनगर प्रभाग सलमती क्षेत्रातील सी-१ प्रवगाातील २६ इमारती ररक्त
करण्यात आलेल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

तोरणे (ता.िाडा, जज.पालघर) या गािातील इस्पात
या िारखान्यात झालेला स्फोट
(२५)

*

१२३६११

श्री.विलास तरे (िोईसर), श्री.दहतें द्र ठािूर (िसई),

श्री.षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तोरणे (ता.वाडा, जि.पालघर) या गावातील इस्पात लोखींड तनलमाती
कारखान्यात ददनाींक ३० मे, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास स्फो् होऊन ४
कामगार मत्ृ यू होऊन काही कामगार िखमी झाले आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या स्फो्ाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार

दोषी आढळून आलेल्याींववरुद्ध कोणती

कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,

(३) तसेच सदरहु स्फो्ात मत
ृ झालेल्याींच्या कु्ुींिीयाींना व िखमीींना कोणती
आधथाक मदत दे ण्यात आली वा येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

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

(२) औद्योधगक सरु क्षा व आरोग्य ववभागाकडून या अपघाताची सखोल
चौकशी करण्यात आली. सदर अपघातापव
ू ी इींडक्शन फनेसला नव्याने रॅलमींग
मासचे पॅचवका करण्यात आले होते. सदर रॅलमींग मास इींडक्शन फनेसला

िसववण्याची पध्दत सरु क्षक्षत व योग्य नसल्याने रॅलमींग मास इींडक्शन फनेस
चालू असताना पडले. गरम धातच
ु ा रस तेथील कॉपर कॉईलच्या सींपकाात

आल्यामळ
ु े कॉपर कॉईल फु्ली व त्यामधील पाणी फनेस मधील गरम
धातच्
ु या रसाच्या सींपकाात आले. त्यामळ
ु े इींडक्शन फनेस मध्ये स्फो् झाला
व त्यातील ववतळलेला गरम धातच
ु ा रस िाहे र आला. तो रस तेथे काम
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करीत असलेल्या ४ कामगाराींच्या अींगावर पडला. त्यामळ
ु े तेथे काम करीत
असलेल्या ४ कामगाराींचा भािून मत्ृ यु झाला. सदर इींडक्शन फनेसला रॅलमींग
मास िसववण्याची पध्दत सरु क्षक्षत व योग्य नसल्याने तसेच इींडक्शन फनेस
चालववताींना

कामगाराींच्या

सरु क्षेच्या

व

आरोग्याच्या

दृष्ीने

आवश्यक

असलेली खिरदारी न घेतल्यामळ
ु े कारखान्याच्या भोगव्ादारावर कारखाने
अधधतनयम, १९४८ च्या कलम ७(a) (२) (a) च्या भींगािाित फौिदारी ख्ला

क्र. ४८९९/ २०१८, ददनाींक २१/०६/२०१८ रोिी न्यायालयात दाखल करण्यात
आला आहे .

(३) सदर स्फो्ात मत
ृ झालेल्या चार कामगाराींच्या कु्ुींिीयाींना प्रत्येकी
रक्कम रु. २,२५,०००/- इतके सानग्र
ु ह अनद
ु ान दे ण्यात आलेले आहे .
(४) ववलींि झालेला नाही.

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

सोलापूर शहराला चार ददिसाआड पाणीपुरिठा होत असल्यािाित
(२६)

*

१२२८८८

िुमारी प्रझणती लशांदे (सोलापरू शहर मध्य), अॅड.यशोमती

ठािूर (नतिसा), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) सोलापरू येथील उिनी धरण आणण ्ाकळी िींधा-यात परु े सा पाणीसाठा
असतानाही सोलापरू शहराला चार ददवसाआड पाणीपरु वठा होत आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उन्हाळ्यात २५ ्क्के िादा पाणी लागत असल्यामळ
ु े
नागररकाींना त्रास सहन करावा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

ववस्कळीत

पाणीपरु वठ्याचा

तनषेध

करण्यासाठी

लोकप्रतततनधीींनी सींिधीं धत महानगरपाललकेसमोर तनदशाने केली आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या सींदभाात शासनाने चौकशी करुन येथे पाणीपरु वठा सरु ळीत
करण्यािाित कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) • सोलापरू शहराची सध्याची लोकसींया ११ लक्ष
इतकी असन
ू सध्या शहराची पाण्याची गरि प्रततददन १८० एमएलडी इतकी
आहे .

• सध्या शहरास एकरुख तलाव, भीमा नदी (्ाकळी) व उिनी िलाशय या
३ उद्भवावरुन प्रततददन १५४-१५५ एमएलडी पाणीपरु वठा करण्यात येतो.

• त्यापैकी एकरुख व ्ाकळी या उद्भवातील पाणीसाठ्यात घ् झाल्याने

तसेच सदरच्या योिना िन्
ु या झाल्याने व त्या पण
ू ा क्षमतेने चालू शकत
नसल्याने

शहराचा

पाणीपरु वठा

करण्यात येत होता, हे खरे आहे .

काही

कालावधीकररता

चार

ददवसाआड

• तथावप, सध्या शहरास तीन ददवसाआड पाणीपरु वठा करण्यात येत आहे .

(२) • उन्हाळ्यामध्ये पाण्याच्या िादा मागणीमळ
ु े नागररकाींना काही प्रमाणात
वपण्याच्या पाण्यासाठी त्रास होत होता, ही वस्तजु स्थती आहे .

(३) • या सींदभाात महानगरपाललकेच्या काही सदस्याींनी मे, २०१८ मध्ये
महानगरपाललकेसमोर तनदशाने केली होती, हे खरे आहे .
(४) • सोलापरू शहरास पाणीपरु वठा करणाऱ्या

एकरुख तलाव, भीमा नदी

(्ाकळी) या योिनाींचे पन
ीं ाने केंद्र शासन परु स्कृत
ु िीवन करण्याच्या अनष
ु ग
अमत
ृ अलभयानाींतगात रु.

७१.६४ को्ी ककीं मतीच्या पाणीपरु वठा प्रकल्पाचे

काम प्रगतीपथावर असन
ू सदर प्रकल्पाचे काम डडसेंिर, २०१८ अखेर पण
ू ा
होणे अपेक्षक्षत आहे .

• याव्यततररक्त सोलापरू शहरास भववषयातील ३० वषााची गरि ववचारात
घेऊन

शहरास

उिनी

िलाशयातन
ू

११०

एमएलडी

वाढीव

पाणीपरु वठा

करण्याच्या रु. ४३९ को्ी ककीं मतीच्या प्रकल्पास शासनाने मान्यता ददली
आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मांि
ु ईतील सायन रुग्णालयातील एिा डॉक्टराच्या हलगजीपणामळ
ु े
(२७)

*

विद्याथ्यााचा झालेला मत्ृ यु

१२१३७९

श्री.लशिाजीराि

िडडाले

(राहुरी),

श्री.सांतोष

दानिे

(भोिरदन) : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) मि
ुीं ईतील सायन रुग्णालयातील एका डॉक््राच्या हलगिीपणामळ
ु े वेळेवर
उपचार न लमळाल्याने १९ वषीय कु.तेिस सींिय खरे या अलभयाींबत्रकी
कॉलेिच्या ववद्यार्थयााला आपले प्राण गमवावे लागल्याची गींभीर घ्ना माहे
मे, २०१८ च्या शेव्च्या आठवड्यात तनदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींिध
ीं ीत दोषी डॉक््रवर गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार पढ
ु े कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
तसेच मत
ृ ववद्यार्थयााच्या कु्ुींिाला शासनाकडून आधथाक मदत दे ण्यात आली
आहे काय,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) सायन रुग्णालयात ददनाींक २६.०५.२०१८ रोिी
तेिस खरे या रुग्णाचा मत्ृ यू झाला ही वस्तजु स्थती आहे .

(२) सदर प्रकरणी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला नसल्याचे पोलीस आयक्
ु त,
मि
ुीं ई याींचे कायाालयामाफात कळववण्यात आले आहे .

(३) सदर प्रकरणी सींिधीं धत डॉक््रला ददनाींक ०१.०६.२०१८ पासन
ू सक्तीच्या
रिेवर पाठववण्यात आले आहे .

सदर प्रकरणी िह
ुीं ई महानगरपाललकेमाफात के.ई.एम. रुग्णालयाच्या
ृ न्मि

औषधवैद्यक

शास्त्र

ववभागातील

प्राध्यापक

व

खातेप्रमख
ु

व

िे.िे.

रुग्णालयाच्या श्वसनकक्रयाशास्त्र ववभागातील प्राध्यापक व खातेप्रमख
याींची
ु
चौकशी सलमती स्थापन करण्यात आली आहे .

सदर मत
ृ ववद्यार्थयााच्या कु्ुींिाला आधथाक मदत दे ण्यात आलेली नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िुलढाणा जजल््यातील िाढलेल्या गुन्हे गारीिाित
(२८)

*

११९२३५

श्री.हषािधान सपिाळ (िल
ु ढाणा), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-

पाटील (लशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि
रे ल्िे), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
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(१) िल
ु ढाणा जिल््यात ददनाींक १ एवप्रल, २०१७ ते ३१ माचा २०१८ या
कालावधीत सम
ु ारे ३५८ ववनयभींगाच्या, ५६ लैंधगक अत्याचाराच्या तसेच चोरी
व

दरोड्याच्या

घ्ना

घडल्या

असन
ू

जिल््यातील गन्
ु हे गारीचा आलेख

वाढल्याची गींभीर िाि ददनाींक ५ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास
तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

जिल््यातील

वाढत्या

गन्ु हे गारीमळ
ु े

मदहलाींच्या

व

नागररकाींच्या सरु क्षीततेचा गींभीर प्रश्न तनमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

तनषपन्न

झाले

व

तद्नस
ु ार

िल
ु ढाणा

जिल््यातील

वाढती

गन्
ु हे गारी

रोखण्यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३)

िल
ु ढाणा जिल्हयात ददनाींक १ एवप्रल,

२०१७ ते ३१ माचा २०१८ पयांत या एका वषााच्या कालावधीत घडलेल्या
ववनयभींग,

लैधगींक अत्याचार, चोरी व दरोड्याच्या घ्नाींमध्ये ददनाींक १

एवप्रल, २०१६ ते ३१ माचा २०१७ च्या तल
ु नेत सवाच गन्
ु हयात वाढ ददसन
ू येत
नाही. तल
ु नात्मक तक्ता खालीलप्रमाणे आहे .
गन्
ु हयाचा

ददनाींक १ एवप्रल, २०१६

ददनाींक १ एवप्रल, २०१७

फरक

िलात्कार

६६

५६

-१०

ववनयभींग

२७८

३५८

८०

दरोडा

१५

७

-०८

ििरी चोरी

४९

३९

-१०

चोरी

५९६

७१६

१२०

प्रकार

ते ३१ माचा २०१७

ते ३१ माचा २०१८

गन्
ु हे गारी रोखण्यासाठी खालील उपाययोिना रािववण्यात येत आहे त.

१. मदहलाींवरील अत्याचाराचे गन्
ु हे रोखण्यासाठी मदहलाींच्या मदतीसाठी

१०९१ या ्ोल फ्री क्रमाींकाची सेवा सरु
ु करण्यात आली आहे .
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२. मदहलाींच्या सरु क्षेसाठी व्हा्सअप नींिर ९४२२८८०११३ तसेच मोिाईल

नींिर ८६९८००००११ हे सरु
ु करण्यात आले आहे .

३. छे डछाडीच्या प्रकाराला आळा घालण्याच्या दृष्ीने धचडीमार पथक,

दक्षता पथक, पोलीस लमत्र याींची मदत घेण्यात येत.े

४. मदहलाींच्या सरु क्षेसाठी गदीच्या दठकाणी, लशकवणी, वगा शाळा,

महाववद्यालये, िािारपेठ, धालमाक स्थळे येथे सीसी्ीव्ही कॅमेरे लावण्यात
आले आहे त.

५. जिल्हयातील प्रत्येक शाळा, महाववद्यालये, क्लासेसला िाऊन तसेच

झोपडपट्टी भागामध्ये मदहला व मल
ु ीकरीता प्रिोधनात्मक कायाक्रम रािववले

िातात. त्यामध्ये लैंधगक अत्याचार / छे डछाडीचे ववरोधात िागत
ृ ी व्हावी व
ववद्याथीनीींनी

त्याींचेवर

झालेल्या

अत्याचारािाित

दे ण्यासाठी त्याींना प्रोत्सादहत करण्यात येत.े

न

घािरता

तक्रार

६. मदहलाींच्या सरु क्षक्षततेच्या दृष्ीने मोिाईल ॲप सरु
ु करण्यात आले

असन
ू मोिाईल ॲजप्लकेशनला ‘प्रततसाद’ असे नाव दे ण्यात आलेले आहे .

त्यावर येणाऱ्या तक्रारीनस
ु ार चौकशी करण्यात येऊन कायदे शीर कायावाही
करण्यात येत.े

७. मालमत्तेचे गन्
ु हे

रोखण्यासाठी सवा पोलीस स््े शन हद्दीमध्ये

तनयलमत रात्र गस्त करण्यासाठी वेगवेगळे सेक््र तयार करण्यात आले
आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िाांद्रे (मुांिई) येथील झोपडपट्टी पुनिासन योजनेत अनतररक्त चटईक्षे्
ननदे शाांि (एफएसआय) लमळवियायासाठी खोटी िागदप्े सादर
िरयायात आल्यािाित
(२९)

*

१२०४३४

श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांिेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड

(मब्र
ां डोळस (माळलशरस), श्री.िैभि वपचड (अिोले),
ुां ा िळिा), श्री.हनम
ु त

श्री.किसन िथोरे (मरु िाड), श्री.िळीराम लसरसिार (िाळापरू ), श्री.नरें द्र पिार
(िल्याण पजश्चम), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाि) :
मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण
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(१) वाींद्रे (मि
ुीं ई) येथील झोपडपट्टी पन
ु वासन योिनेत अततररक्त च्ईक्षेत्र
तनदे शाींक (एफएसआय) लमळण्यासाठी खो्ी कागदपत्रे सादर करुन इमारत
िाींधताींना

तनयमाींचा

भींग

करण्यात

आल्याची

िाि

सक्तवसल
ु ी

सींचालनालयाच्या माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आली,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित सींिधीं धत ववकासकावर शासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) असल्यास, केलेल्या कारवाईचे सवासाधारण स्वरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता : (१) व (२) एच-पजश्चम ववभाग, वाींद्रे (मि
ींु ई) येथील

िमात-ए-िमोरीया या झोपडपट्टी पन
ाृ न योिने सींदभाातील सींपण
ु वस
ू ा कागदपत्रे
सक्तवसल
ु ी

सींचालनालयामाफात

झोपडपट्टी

पन
ु वासन

चौकशीसाठी

प्राधधकरणाकडून

माहे

मागववण्यात

एवप्रल,

आली

२०१७

आहे त.

कागदपत्राींची सक्त वसल
ू ी सींचालनालयाच्या स्तरावर छाननी चालू आहे .
(३)

सक्त

वसल
ु ी

सींचालनालय

कायाालयाकडून

झोपडपट्टी

मध्ये
या

पन
ु वासन

प्राधधकरणास कोणतेही तनदे श दे ण्यात आलेले नसल्याचा झोपडपट्टी पन
ु वासन
प्राधधकरणाचा अहवाल आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांिई महानगरपाललिेच्या २४ प्रभागातील ९८ टक्िे
(३०)

*

िफााचे नमुने दवु षत असल्यािाित

११६७९६

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

सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.नरें द्र महे ता
(लमरा भाईंदर), अॅड.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) मि
ुीं ई महानगरपाललकेच्या २४ वॉडाातील ९८ ्क्के िफााचे

नमन
ु े दवु षत

असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, दवु षत िफााचे हे नमन
ु े सवाात िास्त रस्त्यावर ववकणाऱ्या
सरिताींच्या

दक
ु ानातन
ू ,

हॉ्े ल्स

आणण

िफाापासन
ू

िनववण्यात

येणाऱ्या

पादाथाांच्या दक
ु ानातन
ू िमा करण्यात आल्याचे तनदशानास आले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तपासात कॉलीफॉम ९८ ्क्के तर ८६ ्क्के नमन
ु े कोलायक्
ु त
असल्याचे तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात आली आहे आहे

काय, तसेच अशा प्रकारे दवु षत िफा ववकणाऱ्या दक
ु ानदाराींवर कोणती कारवाई

करण्यात आली वा येत आहे तसेच दवु षत िफा परु वठा रोखण्यासाठी शासन
कोणत्या उपाययोिना करणार वा करीत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) िह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या आरोग्य
ृ न्मि

ववभागाने ददनाींक १२ एवप्रल, २०१८ मध्ये उपहारगह
ृ े, रसवींतीगह
ृ े , फळाींच्या
रसाींची दक
ु ाने इत्यादीींच्या केलेल्या पाहणीमध्ये ८६ ्क्के नमन
ु े कोलाययक्
ु त
व ९८ ्क्के नमन
ु े कॉलीफॉमयक्
ु त असल्याचे आढळून आले आहे त ही
वस्तजु स्थती आहे .

(४) व (५) माहे एवप्रल व मे, २०१८ या कालावधीत मि
ुीं ई शहर व उपनगर
पररसरात

दष
ु ीत

िफा

आढळलेल्या

आस्थापनाींवर

महानगरपाललकेमाफात खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली आहे :-

िह
ींु ई
ृ न्मि

• ३९० आस्थापनाींना तनररक्षण अहवाल (आय.आर.) दे ण्यात आले आहे त.

• ९० आस्थापनाींवर मि
ुीं ई महानगरपाललका अधधतनयम, १८८८ च्या कलम
३९४ अन्वये न्यायालयीन ख्ले दाखल करण्यात आले आहे त.

• ६ िफा उत्पादक आस्थापनाींवर मि
ींु ई महानगरपाललका अधधतनयम, १८८८
च्या कलम ३९४ अन्वये न्यायालयीन ख्ले दाखल करण्यात आले आहे त.
• ७४,५२९ ककलो िफा नष् करण्यात आला आहे .
मि
ींु ईतील

िफा

उत्पादक

तसेच

खाद्यपदाथाांसाठी

करणाऱ्या आस्थापना तनररक्षणाखाली ठे वण्यात आल्या आहे त.
-----------------

िफााचा

वापर
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िुपिाड पोलीस स्टे शन (साांगली) येथे तक्रार िरयायास गेलेल्या दोन
भािाांना पोलीसाांिडून जिर मारहाण िरयायात आल्यािाित

(३१)

*

११७५९५

(इस्लामपरू ),

श्री.शलशिाांत

अॅड.आलशष

शेलार

लशांदे
(िाांद्रे

(िोरे गाि),
पजश्चम),

श्री.जयांत

अॅड.पराग

पाटील
अळिणी

(विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), िॅप्टन आर.तलमल सेल्िन (सायनिोळीिाडा) : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साींगलीतील कुपवाड पोलीस स््े शनला तक्रार करण्यास गेलेल्या दोन
सया भावाींना ददनाींक २९ माचा, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास पोलीस
स््े शनचे सहाय्यक पोलीस तनररक्षक श्री.भारत लशींदे याींच्यासह चार पोलीसाींनी
काठीने ििर मारहाण केली व त्याींची तक्रार ही दाखल करुन घेतली नाही, हे
खरे आहे काय,

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

आढळून आले आहे व तद्नस
ु ार दोषी पोलीस तनररक्षक व इतर कमाचाऱ्याींवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) नाही. पोललसाींकडून मारहाण झाली नसन
ू सह
ु ास व

गणेश गींभीरे याींचे साींगणेवरुन ददनेश साळींु खे याींचेशी झालेल्या झ्ाप्ीत ते
िखमी झाले असन
ू , पोलीसाींनी मारहाण केली यामध्ये तर्थय नाही.

(२) सदर प्रकरणी उप ववभागीय पोलीस अधधकारी, लमरि ववभाग, लमरि
याींनी प्राप्त झालेल्या तक्रारीवरुन चौकशी केली असन
ू , सदर प्रकरणात सपोतन

व इतर कमाचारी दोषी आढळून येत नसल्याने त्याींचव
े र कारवाई करण्यात
आलेली नाही.

(३) पोलीसाींकडून वेळीच कायावाही झालेली असल्याने ववलींि झालेला नाही.
-----------------

नालशि येथील िाांधिाम क्षे्ाला भेडसािणाऱ्या
एफएसआयच्या समस्येिाित
(३२)

*

११८३४७

श्री.योगेश (िाप)ू घोलप (दे िळाली) :

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) नालशकच्या िाींधकाम क्षेत्राला गत साडेतीन वषाापासन
भेडसावणारी
ू
समस्या

शासनाच्या

अनधधकृत

िाींधकाम

तनयलमतीकरणाच्या

धोरणातन
ू

स्
ु ण्याचा दावा महानगरपाललका आयक्
ु ताींनी केला असला तरी प्रत्यक्षात

िाींधकामधारकाींनी नऊ मी्रखालील रस्त्यालगतच्या इमारतीसाठी यापव
ू ीच १
िेलसक एफएसआयसह ०.४० ्ीडीआरचा वापर केला असल्याने शासनाने
अनधधकृत

िाींधकामाींच्या

तनयलमतीकरणासाठी

दे ऊ

केलेला

०.३

्क्के

अततररक्त एफएसआय लागू होणार नसल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या
दरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार पढ
ु े कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे
तसेच त्याची अींमलििावणी केव्हापासन
ू करण्यात येणार आहे,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२)

शासनाने दद.३१/१२/२०१५ पव
ू ीची

अनधधकृत िाींधकामे प्रशलमत सींरचना म्हणून घोवषत करण्यासाठी महाराषर

प्रादे लशक तनयोिन व नगर रचना अधधतनयम १९६६ चे कलम ५२ अ अींतगात
उक्त अधधतनयमाच्या कलम १५८(१)
दद.०७/१०/२०१७

रोिीच्या

अन्वये

अधधसच
ू नेव्दारे

तनयम केलेले असन
ते
ू

मींिूर

केलेले

आहे त

व

दद.१०/१०/२०१७ रोिी शासन रािपत्रात प्रलसध्द झाल्यापासन
ू लागू झालेले
आहे त. सदर तनयमातील तक्त्यातील तरतद
ू क्र.९ नस
ु ार जिना, पॅसेिची रुीं दी,

िाल्कनी, ्े रेस, इत्यादी च्ई क्षेत्र तनदे शाांकामध्ये गह
ृ ीत न धरलेल्या

िािीींमधील अतनयलमतता तरतद
ू क्र.३ मध्ये नमद
ू नस
ु ार द्डीआर अथवा
वप्रलमयम च्ई क्षेत्र तनदे शाींक याींच्या माध्यमातन
त्यामयाादेत यािाितचे
ू
/प्रशमन शल्
ु क आकारुन प्रशलमत करावयाचे आहे त.

नालशक महानगरपाललका क्षेत्रातील दा् वस्तीचे क्षेत्र वगळून उवाररत

क्षेत्रातील ९.० मी. पेक्षा कमी रुीं दीच्या रस्त्याची रुीं दी ९.० मी. करणेकररता

महानगरपाललकेने महाराषर महानगरपाललका अधधतनयम, १९४९ चे कलम

२१० अन्वये कायावाही सरु
ु केलेली असन
ू सदरची वैधातनक कायावाही पण
ू ा
झाल्यानींतर उपलब्ध होणारा वप्रलमयम

च्ई क्षेत्र तनदे शाींक तसेच द्डीआर
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या माध्यमातन
मळ
अनज्ञ
ू
ू
ु ेय च्ई क्षेत्र तनदे शाींका पेक्षा िास्त केलेले

िाींधकाम प्रशमन शल्
ु क आकारुन“प्रशलमत सींरचना” म्हणून घोवषत करता येवु
शकेल.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पाकिस्तानातून दहशतिादी िारिायाांचे प्रलशक्षण घेतलेल्या

दहशतिाद्याला जोगेश्िरी (मांि
ु ई) येथन
ू अटि िरयायात आल्यािाित
(३३)

*

१२१५२८

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

(लशडी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा),
श्रीमती

ननमाला

गावित

(इगतपरू ी),

श्री.हषािधान

सपिाळ

(िल
ु ढाणा),

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.िाळासाहे ि
थोरात (सांगमनेर), श्री.अलमन पटे ल (मि
ुां ादे िी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड),
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) पाककस्तानातन
ू दहशतवादी कारवायाींचे प्रलशक्षण घेतलेल्या दहशतवाद्याला
राज्य दहशतवादववरोधी पथकाने

मि
ुीं ईत (ए्ीएस) ददनाींक ११ माचा, २०१८

रोिी वा त्या सम
ु ारास अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

महाराषर

ए्ीएसच्या

िह
ु ू

शाखेला

लमळालेल्या

गप्ु त

मादहतीनस
ु ार िोगेश्वरी येथन
ू सदर कट्टर दहशतवादी फैिल लमझााला अ्क
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार पढ
ु े कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३)

दहशतवादी फैिल लमझाा याींस

दद.११.०५.२०१८ रोिी अ्क करण्यात आली असन
ू यासींदभाात द.वव.प. पोलीस

ठाणे येथे ग.ु र.क्र. १०/२०१८, कलम १६,१८,१८(अ), १८ (ि), २० िेकायदे शीर
(प्रततिींधक) कृत्ये अधधतनयम, १९६७ अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला
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आहे . सखोल चौकशी मध्ये फारुक दे वडीवाला ऊफा फारुक अब्दल
ू गनी मेमन

याींने पाकीस्तानातील दहशतवाद्याींशी सींगनमत करुन मि
ुीं ई, गि
ु रात व
उत्तरप्रदे श

येथे

पाकीस्तानातील

दहशतवादी

दहशतवादी

हल्ल्याचा

प्रलशक्षण

क्

केंद्रामध्ये

पण
ु त्ा वास
फैिल

नेण्यासाठी

लमझाा

याींस

प्रलशक्षणासाठी पाठवल्याचे तनषपन्न झाले. तसेच फैिल लमझााचा लमत्र

अल्लारखा मन्सरु ी हा सदर क्ात सहभागी असल्याचे तनषपन्न झाल्याने

त्यास ग.ु र.क्र. १०/२०१८ मध्ये दद.१६.०५.२०१८ रोिी अ्क करण्यात आली
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

कक्रप्टो िरन्सी या नािाने राज्यातील अनेि
गांत
ु िणि
ू दाराांची िेलेली फसिणि
ू
(३४)

*

११८२३०

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर), श्री.सरु े श गोरे

(खेड आळां दी), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.चांद्रदीप नरिे
(िरिीर), श्री.राजन साळिी (राजापरू ) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इीं्रनॅशनल डडजि्ल कींपनी असल्याचे भासवन
णझपकॉईन कक्रप््ो
ू
करन्सी या नावाने
आलमषाने

गत
ींु वणक
ु ीवर दरमहा पींधरा ्क्के लाभाींश दे ण्याच्या

कोल्हापरू ,साींगली,पण
ु े

सह

पजश्चम

महाराषरातील

अनेक

गत
ुीं वणूकदाराींची कोट्यवधी रुपयाींची फसवणुक करणारे रॅके् माहे मे, २०१८
मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कक्रप््ो करन्सीच्या माध्यमातन
ू एका ्ोळीने कोल्हापरू ातील
व्यापा-याला िवळपास रुपये ३० लाखाींना फसववल्याचे प्रकरण माहे एवप्रल,
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले आहे व तद्नस
ु ार कक्रप््ो करन्सीच्या नावाने फसवणक
ू
करणाऱ्याींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) णझपकॉईन कक्रप््ो करीं सी या कपींनीने
गत
ुीं वणूकदाराींना दरमहा

बि्कॉईनच्या स्वरूपात १५ ्क्के लाभाींश दे ण्याचे

आलमष दाखवन
ु कफयाादी याींची २९,५०,०००/- रूपयाींची फसवणूक केल्याप्रकरणी

शाहूपरू ी पोलीस ठाणे, कोल्हापरू येथे ६ आरोपीींववरूद्ध ग.ु र.नीं. २४६/२०१८
भाींदींवव कलम ४१९,४२०, ४०६, ४६८, १२०(ि), ३४ तसेच महाराषर ठे वीदाराींचे
(ववत्तीय सींस्थामधील) दहतसींिध
ीं ाचे सींरक्षण अधधतनयम १९९९ चे कलम ३,

प्राईि धचट्स ॲन्ड मनी सक्यल
ुा ेशन जस्कम्स (िेनीींग ) ॲक्् १९७८ कलम ४
व ५ आणण आय.्ी. ॲक्् कलम ६६ अ व ६६ ड प्रमाणे गन्ु हा दाखल
करण्यात आला असन
ू सदर गन्
ु ्यामधील सवा ६ आरोपीींना अ्क करण्यात
आली आहे . सदर गन्
ु हयाींच्या तपासात णझपकॉईन या कींपनीने कफयाादी याींची

२९,५०,०००/- रुपये व इतर १६ गत
ुीं वणक
ू दाराींची १,७२,५०,०००/- रुपये असे
एकुण २,०२,००,०००/- इतक्या रमकेची फसवणक
केल्याचे तनषपन्न झाले
ू
असन
ू गन्
ु हा तपासावर आहे.
(४) ववलींि झालेला नाही.

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

खप
ु री (ता.िाडा, जज.पालघर) येथील साईओम पेरो स्पेशाललटीज प्रा.लल.
िांपनीला लागलेल्या आगीिाित

(३५)

*

११८९२७

श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी), श्री.अलमन पटे ल

(मि
ुां ादे िी), श्री.राहुल िोंद्रे (धचखली), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अस्लम
शेख (मालाड पजश्चम) :
सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) खप
ु री (ता.वाडा, जि.पालघर) येथील साईओम पेरो स्पेशालल्ीि प्रा.लल.

कींपनीला भीषण आग लागन
ु कोट्यवधी रुपयाींचे नक
ु सान झाल्याचे ददनाींक ८
मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कींपनीत कच्च्या ऑईलवर प्रकक्रया करुन सललडा नावाचे
पक्के ऑईल तयार करण्यात येत होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर दठकाणी आग लागण्यामागची कारणे काय आहे त,
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(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सदर कींपनीला तसेच कींपनीत काम
ु ग
करणाऱ्या

कामगाींराना

आधथाक

सहाय्य

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

करण्यासाठी

शासनाने

कोणती

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

मे.साईओम पेरो स्पेशालल्ीि प्रा.लल., प्लॉ् नीं. २०९, खुपरी, ता.वाडा,

जि.पालघर येथील कारखान्यास ददनाींक ०७/०५/२०१८ रोिी दप
ु ारी १.३०
वािता आग लागली, हे खरे आहे .
(२) होय.

सदर कारखान्यात डडस््ीलेशन पध्दतीने वेस्् ऑईलचे शध्
ु दीकरण

करुन त्यापासन
ू ररसायकल्ड ऑईल िनववले िाते.

(३) सदर आग ही वेस्् ऑईल अनलोडीींग पींपामध्ये इलेक्रीकल शॉ्ा सकी्
होवन
ु

त्याची

दठणगी

आल्यामळ
ु े लागलेली आहे .

िमीनीवर

साींडलेल्या

वेस््

ऑईलच्या

सींपकाात

(४) औद्योधगक सरु क्षा व आरोग्य या ववभागाने चौकशी केली असन
ू सदर

आग ही वेस्् ऑईल अनलोडीींग पींपामध्ये इलेक्रीकल शॉ्ा सकी् होवन
ू

त्याची दठणगी िमीनीवर साींडलेल्या वेस्् ऑईलच्या सींपकाात आल्यामळ
ु े
लागली असल्याचे आढळून आले आहे .

सदर आगीमळ
ु े कुणीही कामगार मत
ृ , िखमी वा िाधधत झालेला नाही.

त्यामळ
ु े कामगाराींना आधथाक सहाय्य करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) ववलींि झालेला नाही.

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

खापा नगरपररषदे अांतगात (जज.नागपूर) लाियायात आलेल्या विद्युत
खाांिािरील एलईडी लाईटच्या िामात झालेला गैरव्यिहार

(३६)

*

१२०८४१

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

पजश्चम), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.हषािधान सपिाळ (िल
ु ढाणा),

श्री.अमर िाळे (आिी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े
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ग्रामीण),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :
खुलासा करतील काय :(१)

श्री.अलमन

पटे ल

(मि
ुां ादे िी),

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खापा नगरपररषद (जि.नागपरू ) अींतगात १३ व्या ववत्त आयोगाच्या

तनधीमधून प्रभाग क्रमाींक २ मध्ये अजस्तत्वात असलेल्या ववद्यत
ु खाींिावर

एलईडी लाई् लावण्यासाठी रुपये १४ लाख २३ हिार ८९० इतका तनधी मींिूर
करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, या कामाची तनववदा काढून हे काम वरद असोलशए्, नागपरू

याींना दे ण्यात आले असन
ू त्याप्रमाणे ददनाींक १७ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्या
सम
ु ारास करारनामा करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, करण्यात आलेल्या करारनाम्याप्रमाणे एलईडी लाई् लावण्यात

आले नसन
ु यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असल्याची परु ाव्यातनशी
लेखी तक्रार लोकप्रतततनधीींनी प्रधान सधचव, नगरववकास याींना ददली आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींिधीं धत दोषी कींत्रा्दार
आणण अधधकारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) होय, यािाित सन्माननीय नगरसेवकाींच्या तक्रारी सन २०१७ मध्ये
शासनाकडे / जिल्हाधधकारी, नागपरू याींच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या.
(४)

शासकीय

तींत्रतनकेतन,

नागपरू

याींच्याकडून

याप्रकरणी

ताींबत्रक

लेखापररक्षण करुन घेण्यात आले आहे . त्यामध्ये क्लॅ म्प ६ लम.मी. ऐविी ३
ते ४ लम.मी. िसववल्याचे नमद
ू

केल्याने क्लॅ म्पची ककीं मत ५०% कमी करुन

उवाररत रक्कम कींत्रा्दाराला प्रदान करण्यात आली आहे.

तक्रारीींची चौकशी जिल्हाधधकारी, नागपरू याींच्याकडून सरु
ु आहे . सदर

चौकशी पण
ू ा होईपयांत कींत्रा्दारास सरु क्षा अनामत रक्कम प्रदान न करण्याचा
तनणाय नगरपररषदे ने घेतला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्यात िनािट डाांिर तयार िरणाऱ्याांिर िारिाई िरयायािाित
(३७)

*

११८९०९

डॉ.सतीश (अयाणासाहे ि) पाटील (एरां डोल), श्री.अलमत

झनि (ररसोड), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर
(नतिसा),

श्री.हषािधान

सपिाळ

(िल
ु ढाणा),

श्री.राहुल िोंद्रे (धचखली),
श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे
(आिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.अलमन

पटे ल

(मि
ुां ादे िी),

श्री.िुणाल

पाटील

(धळ
ु े

ग्रामीण),

गायििाड (धारािी), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी) :

प्रा.िषाा

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदगाव पेठ (जि.अमरावती) हद्दीतील वपींपळववहीर जस्थत धचकूच्या

धाब्यावर धाड ्ाकून रसायनाचा वापर करुन िनाव् डाींिर तयार करणा-या
्ोळीला माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान पोलीसाींनी अ्क केली, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

अमरावती

जिल््यातील

ववयानहताा

कींपनीच्या

नावाने

ववनापरवाना घातक रसायनाची अवैध ववक्री होत असल्याचे ददनाींक १५ मे,
२०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास

पोलीस चौकशीत समोर आले

असन
ू सदर

घातक रसायनाचे लमश्रण करुन डाींिर प्लाीं्ला पाठववले िाऊन या रसायनाींचा
डाींिर तापववण्यासाठी उपयोग केला िात असल्याचे तनदशानास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, राषरीय महामागाावरील म्हसळे (ता.पारोळा,जि.धुळे) लशवारात
िनाव् डाींिर तयार करण्याच्या भट्टीवर पोलीसाींनी माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये
छापे ्ाकून केलमकल्सह लाखो रुपयाींचे सादहत्य पकडले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले आहे व

तद्नस
ु ार

िनाव् डाींिर तयार करणा-या

्ोळीतील

आरोपीींवर कोणत्या स्वरुपाची कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) हे खरे आहे .
(४)

अमरावती

जिल््यातील

नाींदगाव

पेठ

पोलीस

स््े शन

येथे

गरु नीं.

१६४/२०१८, कलम २८४, २८५, ३४ भादीं वव. सह कलम ८, १५ पयाावरण
सींरक्षण अधधतनयम १९८६, सह कलम ९ (ि)(१)(२)(३) स्फो्क कायदा

अन्वये गन्
ु हा नोंद केला आहे . सदर घ्नेतील ७ आरोपीींना अ्क करण्यात
आली होती. सद्यजस्थतीत ७ ही आरोपी िालमनावर असन
ू एक म
ु य आरोपी
फरार

आहे .

घ्नास्थळावरुन

आरोपीींकडून

लोखींडी

व

प्लास््ीक

ड्रम

रासायतनक पदाथा भरलेले १० चाकी दोन ्ँ कर अींदािे २८,२८० ली्र, रसायन

लमक्स करण्याचे सादहत्य व ६ मोिाईल असा एकुण १६,४८,४००/- रु.चा माल
िप्त करण्यात आला आहे . सदरचा गन्ु हा पोलीस तपासावर आहे .

तसेच िळगाींव जिल््यातील पारोळा पोलीस स््े शन येथे गरु नीं.७२/२०१८,

भादीं वव. कलम ४२० अन्वये गन्
ु हा नोंद केला आहे. सदर घ्नेतील १
आरोपीला अ्क करण्यात आली होती. सद्यजस्थतीत आरोपी िालमनावर
आहे .

आरोपीकडून

डाींिरासारखा

पदाथा

अींदािे

रु.४,०९,५००/-

सादहत्य िप्त करण्यात आले. सदरचा गन्
ु हा पोलीस तपासावर आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

ककीं मतीचा

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

राज्यात ऑनलाइन सांिेतस्थळािरुन ि िुररअरद्िारे
घाति शस््ाांची विक्री होत असल्यािाित

(३८)

*

१२३०५६

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सरु े श गोरे (खेड आळां दी),

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यात अनेक दठकाणी ऑनलाईन शॉवपींग वेिसाई्वरून तसेच कुररअर

द्वारे तलवारी, चाकू ,िाींबिया याींसारखी घातक शस्ाींची अनधधकृत ववक्री होत
असल्याचे तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, औरीं गािाद शहरात जफ्लपका्ा या ऑनलाइन सींकेतस्थळावरून

तलवारी, चाकू, गप्ु ती, कुकरी, िाींबिया अशी सम
ु ारे २८ शस्त्राींची खरे दी
करण्यात आल्याचे ददनाींक २९

आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

मे, २०१८

रोिी वा त्या सम
ु ारास तनदशानास
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(३) असल्यास, औरीं गािाद शहरातील इन्स््ाकाडा कुररअरच्या नागेश्वरवाडी

आणण ियभवानी नगर येथील कायाालयात तलवारी, चाकू, गप्ु ती, कुकरी अशा
शस्त्रात्राींचा मोठा साठा गन्ु हे शाखेने िप्त केला, हे ही खरे आहे , काय,

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

आढळून आले व तद्नस
ु ार अनधधकृतपणे घातक शस्ाींची ववक्री करून राज्यात
दहशत,

दीं गल

घडववण्यास

ििािदार

असणाऱ्या

अशा

कुररअर

आणण

वेिसाई्वर तसेच घातक शस्त्राींच्या ववक्रीवर िींदी घालण्यािाित शासनाने
तनणाय घेऊन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) औरीं गािाद वगळता अन्य दठकाणी अशी घ्ना
घडल्याचे आढळुन आले नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .

ददनाींक २८/०५/२०१८ रोिी ४२ शस्त्राींची खरे दी करण्यात आलेली असन
ु ,

औरीं गािाद शहर अींतगात क्राींती चौक व मक
ु ींु दवाडी पोलीस ठाण्यात प्रत्येकी १
गन्
ु हा दाखल आहे .

(३) होय, खरे आहे .

ददनाींक २८/०५/२०१८ रोिी गन्
ु हे शाखेच्या पथकाने इन्स््ाकाडा कुररअरच्या
नागेश्वरवाडी आणण ियभवानीनगर येथील कायाालयात छापा घालन
ू अनक्र
ु मे
३१ आणण ११ अशी शस्त्रास्त्रे िप्त केली आहे त.

(४) होय, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे . त्यात ऑनलाईन

शॉवपींगद्वारे ववनापरवाना, िेकायदे शीरररत्या प्राणघातक शस्त्रे खरे दी, ववक्री,
परु वठा केल्याचे आढळून आले आहे . सदर प्रकरणी भारतीय हत्यार कायदा,

कलम ४ व २५ अन्वये तसेच महाराषर पोलीस कायदा, कलम १३५ अन्वये
गन्
ु हा दाखल करून गन्ु ्याच्या तपासात सहभागी आढळलेल्या आरोपीींना
अ्क करून गन्
ु ्याचा तपास करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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साांगली ि नालशि जजल्यातील द्राक्ष िागायतदाराांची झालेली फसिणूि
(३९)

*

१२३८६०

श्री.अननल िािर (खानापरू ), श्रीमती ददवपिा चव्हाण

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

(१) तासगाींव तालक्
ु यातील (जि.साींगली) िोरगाींव, सावळि व मणेरािरू ी
येथील सम
ु ारे १२ द्राक्ष िागायतदाराींची कोलकाता येथील द्राक्ष व्यापा-याींनी
सम
ु ारे रुपये २३ लाखाींची फसवणक
ू केल्याचे माहे माचा, २०१८ मध्ये वा
दरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

त्या

(२) असल्यास, यापव
ू ीही गत वषी याच तालक्
ु यातील ४६ द्राक्ष उत्पादकाींची
रुपये ९ को्ी ४७ लाखाींची
काय,

फसवणूक करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे

(३) असल्यास, याप्रकरणी स्थातनक पोलीस स्थानकाींत गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला, हे ही खरे आहे काय,
(४)

तसेच,

तनफाड

तालक्
ु यातील

(जि.नालशक)

सोळा

द्राक्ष

उत्पादक

शेतकऱ्याींची राज्यस्थानमधील एका द्राक्ष व्यापाऱ्याने रुपये २८ लाखाींची
फसवणूक केल्याप्रकरणी ददनाींक ५ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास
शेतकऱ्याींनी वपींपळगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, सदर प्रकरणाींचा तपास पण
ु ा झाला आहे काय, तपासात काय

आढळून आले व तद्नस
ीं ीत दोषीींवर कोणती कारवाई केली
ु ार शासनाने सींिध
वा करण्यात येत आहे,

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

याप्रकरणी कफयाादी व इतर शेतकरी याींची एकुण रू.२४,४०,६५७/- रूपयाींची
फसवणक
ू केल्या प्रकरणी ४ आरोपीींववरूध्द तासगाव पोलीस स््े शन येथे दद.
२३/०३/२०१८ रोिी

ग.ु र.नीं. १००/२०१८ भा.दीं .वव.स. कलम ४२०,३४ प्रमाणे

गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर गन्ु हा तपासावर आहे .

(२), (३), (४) व (५) द्राक्ष िागायतदाराींची एकुण २.७८ को्ी रूपयाींची

फसवणूक केल्यािाित तासगाव पोलीस ठाणे येथे सन २०१७ मध्ये ७ व सन
२०१६ मध्ये ४ असे एकूण ११ गन्
ु हे दाखल आहे त. यापैकी दोन गन्
ु हयात ६
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आरोपीींववरूध्द दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असन
ू ८ गन्
ु हे तपासावर
आहे त व एका गन्
ु हयात ‘अ’ फायनल समरी अहवाल मा.न्यायालयात सादर
केला आहे .

तनफाड तालक्
ु यातील १९ द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्याींची रािस्थान येथील

एका व्यापाऱ्याने

एकुण रू.४१,९५,०००/- रूपयाींची फसवणूक केल्या प्रकरणी

वपींपळगाव िसवींत पोलीस स््े शन येथे दद. ०५/०४/२०१८ रोिी

ग.ु र.नीं.

५३/२०१८ भा.दीं .वव.स. कलम ४२० प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू
सदर गन्
ु हा तपासावर आहे .
(६) ववलींि झालेला नाही.

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

अिोला येथील इांडडयन मेडडिल असोलसएशनमधील िॅडलमांटन
प्रलशक्षिाांनी मुलीांिर लैंधगि अत्याचार िेल्यािाित
(४०)

*

१२०५८७

श्री.हररष वपांपळे (मनु ताजापरू ) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अकोला

(जि.अकोला)

येथील

इींडडयन

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

मेडडकल

असोलसएशनमधील

िॅडलमीं्न प्रलशक्षक (कोच) श्री.राहु सरक्े याींनी सम
ु ारे १० ते १२ मल
ु ीींवर
लैंधगक अत्याचार केल्याचे प्रकरण आयएमएचे पदाधधकाऱ्याींनी दडववल्याची
िाि माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणाची तक्रार घेण्यास लसजव्हल लाईन पोलीस
ठाण्याने हलगिी केल्यामळ
ु े पीडडत मल
ु ीने पोलीस अधधक्षकाींना सदर िाि
लेखी तनवेदनाद्वारे अवगत केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लसजव्हल लाईन पोलीस ठाण्याच्या हलगिीपणामळ
ु े अल्पवयीन
मल
ु ी व यव
ु तीींवरील लैंधगक अत्याचाराच्या प्रकाराींना वाव लमळत असल्याची
तक्रार स्थातनकाींकडून करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार या प्रकरणातील

दोषी, आयएमएचे पदाधधकारी व
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लसजव्हल

लाईन

पोलीस

ठाण्यातील

ििािदार

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

अधधकारी/कमाचाऱ्याींववरुध्द

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

आयएमएचे पदाधधकारी याींचेकडे कोणीही वपडीतेने लेखी ककीं वा तोंडी

तक्रार केली नसल्याचे त्याींनी ििािात साींधगतले आहे .

(२) पोलीस अधधक्षकाींना यासींिध
ीं ी तननावी तक्रार प्राप्त झाली आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) कफयाादीने ददलेल्या तक्रारीनस
ु ार आरोपीववरूध्द लसव्हील लाईन पोलीस
स््े शन जिल्हा अकोला येथे ग.ु र.नीं. २३६/२०१८ कलम
एन.के),

३५४ (अ), ५०६

३७६ (एफ.आय.

भा.दीं .वव. सह कलम ४, १२, १४ पोक्सो ॲक््,

सह कलम ६६ (ई) आय. ्ी. ॲक्् प्रमाणे गन्
ु हा नोंद करण्यात येवन
ू
आरोपीस अ्क करण्यात आली. सद्यजस्थतीत आरोपीस िामीन लमळाला
असन
ू सदर गन्
ु ्याचा पोलीस
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

तपास चालू आहे .

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

मुांिई महानगरपाललिेच्या िे/पूिा विभागातील मनोरां जन
मैदानाचा होत असलेला गैरिापर

(४१)

*

१२१३९१

श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पि
ू )ा :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ि्
ुीं ई महानगरपाललका के/पव
ू ा ववभागाचा ववकास तनयोिन आराखडा
ृ नमि

सन १९९२ नस
ु ार मौिे-मरोळ येथील न.भ.ू मा.क्र. १४८३, १४९१, १४९५, १४९६,
१४९७, १५०० व १५०३ आणण न.भ.ू मा.क्र. १४२०, १४३७, १४४५, १४४८, १४३९,
१४५७, १४४३ व १४८५ हे

भख
ू ींड (Recreation Ground) मनोरीं िन

मैदानाकररता आरक्षक्षत आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मनोरीं िन मैदानाींपक
ै ी ५० % भभ
ू ागावर C-१ हॉ्े ल

झोन व उवाररत ५०% भागातील १५% भभ
ू ागावर क्लि हाऊस ववकलसत
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करून सामान्य िनतेसाठी मयााददत वेळेसाठी खल
ु ा करण्याचे शासनाने

रािपत्र अ. क्र.TPB-४३९२ /७१६/CR-१८१/९२/UD-दद. १२/१२/१९९२ अन्वये
आदे श ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

Marlborough

Hotels

(लललत)

आणण

Hotels Pvt. Ltd याींनी सदर मनोरीं िन मैदानाचा ववकास

M/s.Narang

करून लग्नकाया

व इतर समारीं भाकरीता कायमस्वरूपी से् उभारून मनोरीं िन मैदानाचा
अनधधकृत वापर सरु
ु आहे व सवासामान्य िनतेकरीता ते खल
ु े
ददलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

करून

इमारत प्रस्ताव फाईल क्र.CE/८६७३/WS/AK दद. २२

नोव्हें िर २००५ अन्वये Indian Hotels Pvt. Ltd. (J.W.Marriott) याींना

परवानगी दे ण्यात आली असन
ू त्याींचे िाींधकाम अद्यापही सरु
ु असताना तसेच
मनोरीं िन

मैदानाचा

ववकास

अपण
ू ा

असन
ू

ते

सामान्य

होण्यापव
ू ीच शासनाने व महानगरपाललकेने घातलेल्या अ्ी
झालेली

नसतानाही

िह
ुीं ई
ृ नमि

महानगरपाललकेकडून

प्रमाणपत्र दे ण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

िनतेला

खुले

व शतींची पत
ा ा
ू त

तनयमिा्य

तािा

(५) असल्यास, वरील अतनयलमतता व आदे शाच्या उल्लींघनािाित तक्रार प्राप्त

होऊनही िह
ींु ई महानगरपाललकेने कोणतीही कारवाई केली नाही, यािाित
ृ नमि
शासन स्तरावर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) िह
ुीं ई महानगरपाललका के/पव
ू ा ववभागाचा
ृ न्मि
ववकास तनयोिन आराखडा सन १९९२ नस
ु ार मौिे–मरोळ येथील

न.भ.ु मा.क्र.

१४८३, १४९१, १४९५, १४९६, १५०० व १५०३ आणण न.भ.ू मा. क्र.१४३७, १४४५,
१४४८, १४३९, १४४३ व १४८५ हे भख
ु ींड (Recreation Ground) मनोरीं िन
मैदानाकररता आरक्षक्षत आहेत.

(२) िह
ींु ई महानगरपाललका के/पव
ू ा ववभागाची ववकास योिना शासन
ृ न्मि
अधधसच
ू ना दद. १२/११/१९९२ नस
ु ार मींिूर झाली असन
ू मींिूर ववकास योिना
१९९१ नस
ु ार सदर िलमनीवरील मनोरीं िन मैदानाकरीता आरक्षक्षत िलमनीपैकी
५०% िलमन पाका करीता आरक्षक्षत ठे वावी, त्याचे भस
ीं ादन करु नये.
ू प

लशल्लक िलमनीवरील आरक्षण रद्द करुन त्याचा हॉ्े लकरीता फक्त वाणणज्य
(C-१) झोनमध्ये त्याचा खालील अ्ीवर समावेश केला आहे .
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अ् :- मालकाने हॉ्े लचा ववकास करण्यापव
ू ी सदर पाका ववकलसत करावे व
त्याची दे खभाल करावी व मयाादीत वेळेकरीता सवासामान्य लोकाींकरीता खुले
ठे वावे.

(३), (४), (५) व (६) हॉ्े ल कॉम्प्लेक्स (इमारत क्र.२) साठी महापाललकेने

Indian Hotels Pvt. Ltd. (J.W.Marriott) याींना दद. २२ नोव्हें िर २००५

रोिी IOD ददली आहे . त्यानींतर िाींधकाम प्रारीं भ परवानगी, िाींधकाम पण
ू ा
करण्यास परवानगी दे ण्यात आल्या असन
महापाललकेने सदर इमारतीस
ू
अींशत: भोगव्ा प्रमाणपत्र दद. १६/०२/२०१५ रोिी ददले आहे .
भभ
ू ागापैकी

५०%

भभ
ू ाग

मनोरीं िन

मैदानासाठी

आरक्षक्षत

असन
ू

अ्ीींनस
ु ार सदर मैदान ववकलसत झाले असन
ू सामान्य िनतेसाठी ते खुले
आहे . शासनाच्या व महापाललकेच्या अ्ी व शतींचे पालन झाल्यानींतरच
हॉ्े ल इमारतीस महापाललकेने भोगव्ा प्रमाणपत्र ददले आहे .

ववषयाींककत मनोरीं िन मैदानाच्या अनधधकृत वापरािाित प्राप्त तक्रारीींची

तपासणी

करुन

त्यािाित

वस्तजू स्थती

दशाक

अहवाल

सादर

करण्याचे

िह
ुीं ई महानगरपाललकेस ददनाींक २/७/२०१८ चे पत्रान्वये आदे लशत केले
ृ न्मि
आहे .

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

राजापरू शहर ते आांिेिाडी, हडी (ता.राजापरू , जज.रत्नाधगरी) या गािाांना
जोडणा-या िासद
ु े ि िािा जोशी पल
ु ाची दरु
ु स्ती िरयायािाित

(४२)

*

१२१२६०

श्री.राजन साळिी (राजापरू ) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रािापरू

शहर ते आींिव
े ाडी, हडी (ता.रािापरू , जि.रत्नाधगरी) या गावाींना

िोडणा-या वासद
अनेक
ु े व काका िोशी पल
ु ाची दरु वस्था झाली असन
ू

वषाांपासन
ू पल
ु ाची दरु
ु स्ती न केल्याने पल
ु ाचे खाींि िीणा झाल्याचे माहे एवप्रल,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
वाहतक
ु े सदर पल
ू
ु ीस धोकादायक झाला असन
ू
कोणत्याही क्षणी कोसळून िीववत व ववत्त हानी होण्याची शक्यता तनमााण
झाली

असल्याने

ग्रामस्थाींकडून

पल
ु ाची

दरु
ु स्ती

मागणी करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

करण्यािाित

सातत्याने
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(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सदरहू पल
ु ाची तातडीने दरु
ु स्ती करण्यािाित
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) अशा आशयाचे तनवेदन स्थातनक नगरसेवक
याींच्याकडून दद.१७/०४/२०१८ रोिी नगरपररषद प्रशासनास प्राप्त झाले, हे खरे
आहे .

(३) व (४) प्राप्त तनवेदनाच्या अनष
ीं ाने नगरपररषद अलभयींता याींच्यामाफात
ु ग
सदर पल
ु ाची पाहणी करण्यात आली. त्यानस
ु ार पल
ु ाच्या खाींिाचे खालील
भागातील काँक्री् काही अींशी तनघाल्याचे तनदशानास आले, हे खरे आहे .

• सदर पल
ु ाचे स्रक्चरल ऑडी् तात्काळ करुन घेण्यािाित जिल्हाधधकारी,
रत्नाधगरी याींना सच
ू ना ददल्या आहे त.

• अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर पढ
ु ील कायावाही नगरपररषदे माफात करण्यात
येईल.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

औरां गािाद महानगरपाललिेने सन २०१४-१५ या आधथाि िषाामध्ये
एल.ई.डी. लाईट कफदटांगिररता िाढलेल्या ननविदे िाित
(४३)

*

१२२२०४

श्री.इम्तीयाज सय्यद (औरां गािाद मध्य) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गािाद महानगरपाललकेने सन २०१४-१५ या आधथाक वषाामध्ये

एल.ई.डी. लाई् कफद्ींगकररता सम
ु ारे रुपये २३५ को्ीींची तनववदा काढली
होती, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

तनववदा

प्रकक्रयेस

प्रततसाद

दे णारी

ठे केदार

कींपनी

मे.इलेक्रॉन लायद्ींग लसस््म प्रा.ली. या कींपनीने अमयााद वािवी पेक्षा

िास्त दर लावन
ू तनववदा भरली असताींना या कींपनीस काम करण्याची सींधी
ददली, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सम
ु ारे रुपये ७० को्ी

िािार भावापेक्षा िास्त रक्कम या

कामात ठे केदारास लमळावी याकररता ठे केदार व अधधकारी याींनी सींगनमत
करून महानगरपाललकेचे आधथाक नक
ु सान केले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या तनववदे च्या माध्यमातन
ू कोट्यवधी रुपयाींचा अपहार करून
महानगरपाललकेची फसवणक
ू केल्यािाित सींिधीं धत ठे केदार व अधधकारी याींची

शासनातफे चौकशी करुन त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) सन २०१४-१५ या आधथाक वषाामध्ये औरीं गािाद

शहरात एल.ई.डी. पथददवे िसववण्यासाठी महानगरपाललकेने रुपये ११२.२१
को्ीची तनववदा काढली होती हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) • औरीं गािाद महानगरपाललका हद्दीतील अजस्तत्वात असलेले
िुने पथददवे िदलन
ू त्याऐविी एल.ई.डी पथ ददवे लावणे, त्याींचे नत
ु नीकरण

करणे, मल
सवु वधाींची कामे करणे इत्यादी करीता महानगरपाललकेने
ु भत
ू

जिल्हा दर सच
ु ीनस
ु ार तयार केलेल्या अींदािपत्रकाची रक्कम रु.१११.७५ को्ी
इतकी आहे .

• सदर प्रकरणी रािववलेल्या तनववदा प्रक्रीयेत एकूण तीन तनववदा प्राप्त
झाल्या. त्यापैकी दोन तनववदा ताींबत्रकदृषट्या अपात्र ठरल्या.

• एकमेव पात्र ठरलेले तनववदाकार मे. इलेक्रॉन लाई्ीींग लसस््म प्रा.ली.
याींनी रु.११२.२१ को्ी रक्कमेची तनववदा सादर केली.

• सदर तनववदे ची रक्कम अींदािपत्रकापेक्षा केवळ ०.४२ % (रु. ४६ लाख)
िास्त आहे, ही वस्तजु स्थती आहे .

• आयक्
ु त, औरीं गािाद महानगरपाललका याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या

तनवड सलमतीने मे.इलेक्रॉन लायद्ींग लसस््म प्रा.लल. या कींपनीने सादर

केलेले दर योग्य व वािवी असल्याने त्याींना सदर कामाचे कायाादेश दे ण्यात
आले.

• सदर कायाादेशाववरुद्ध मे. शहा इनवेस््मेन्् व पॉललकॅप प्रा.ली. याींनी

मा.उच्च न्यायालयात याधचका दाखल केली. सदर याधचकेच्या सन
ु ावणीत
मा.उच्च न्यायालयाने सदर कायाादेश रद्द केले.
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• मा.उच्च न्यायायलयाच्या आदे शाववरुध्द मे.इलेक्रॉन लायद्ींग लसस््म
प्रा.लल. याींनी मा.सवोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले असता मा. सवोच्च

न्यायालयाने सदर अवपल काही अ्ीींवर मींिुर केले. त्यानस
ु ार मे.इलेक्रॉन
लायद्ींग

लसस््म

प्रा.लल.

त्याींना

१/९/२०१६ रोिी दे ण्यात आले.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

या

कामाचे

सध
ु ाररत

आदे श

ददनाींक

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

राज्यात मदहलाांविरोधी गन्
ु ्याांसाठीच्या विशेष
पथिाची स्थापना िरणेिाित

(४४)

*

११८६२७

श्री.िाळासाहे ि थोरात (सांगमनेर), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.अलमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण

(िराड दषक्षण), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा),

श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी), श्री.अलमन पटे ल (मि
ुां ादे िी), श्री.अस्लम
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.आलसफ शेख (मालेगाांि मध्य), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनरु ी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.हषािधान सपिाळ (िल
ु ढाणा),

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ग्रामीण) : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात मदहलाींववरोधी गन्
ु ्याींचे वाढते प्रमाण व अशा गन्ु ्याींतील

लशक्षेचे अल्पप्रमाण यावर उपाय म्हणून केंद्र शासनाने ददनाींक २१ िानेवारी,
२०१६

रोिीच्या

तनणायानस
ु ार

ठरववलेल्या

मदहलाींववरोधी

गन्
ु ्याींसाठीच्या

ववशेष पथकाची तनलमाती राज्यात अद्यापही झालेलीच नसल्याची िाि माहे

एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

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

आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर पथक स्थापन करण्यािाित कोणती
कायावाही करण्यात आली वा येत आहे,

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

मदहलाींचा ववनयभींग, िलात्कार, कौ्ुींबिक दहींसाचार इत्यादी प्रकारच्या

मदहलाींवरील अत्याचाराींच्या घ्नाींचा सखोल, पररपण
ू ा व तातडीने तपास
करून, आरोपीींववरूध्द तात्काळ ख्ले दाखल करण्याची कायावाही करणे
याकरीता जिल्हा पोलीस अधीक्षक याींच्या अध्यक्षतेखाली स्वतींत्र मदहला
पोलीस

तपास

पथक

स्थापन

करणेिाित

ववभागाच्या

शासन

तनणाय

क्र.पीएडब्ल्य-ू ०६१६/ प्र.क्र.४९२/ ववशा-६, ददनाींक १२/१०/२०१७ प्रमाणे आदे श
तनगालमत करण्यात आलेले आहे . त्यानस
ु ार राज्यात सवा जिल््यात ववशेष
पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे .
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही

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

राज्यात विशेषत: ठाणे, पालघर ि मुांिईमध्ये अांमलीपदाथा तयार
िरुन त्याची अनधधिृत विक्री होत असल्यािाित

(४५)

*

(िसमत),

११९५४८
श्री.चांद्रदीप

श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा), श्री.जयप्रिाश मद
ुां डा
नरिे

(िरिीर),

श्री.सत्यजीत

पाटील-सरुडिर

अॅड.िारीस पठाण (भायखळा), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :

सन्माननीय

(शाहूिाडी), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.महे श चौघल
ु े (लभिांडी पजश्चम),
श्री.अननल िदम (ननफाड), श्रीमती सीमाताई दहरे (नालशि पजश्चम),
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िदलापरू (जि.ठाणे) येथील शारदा केलमकल्स कारखान्यात द्रवरुपातील

एमडीचा सम
ु ारे रुपये साडे सात को्ीींचा साठा अींिोली पोलीसाींनी िप्त केला
असन
ू िोईसर (जि.पालघर) येथे एमडी हा अींमली पदाथा तयार करणा-या एका
प्रयोग शाळे त छापा ्ाकून नालशक पोलीसाींनी सम
ु ारे रुपये २ को्ीींचा एमडी
साठा िप्त केला आहे तसेच मेफ्रेडोन (एमडी) हे नालशक शहरात ववक्रीसाठी

आणताींना काही सींशतयताींना अ्क केल्याचे माहे एवप्रल-मे, २०१८ मध्ये वा
त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच, भायखळा मतदारसींघ (मि
ुीं ई) पररक्षेत्रातील खडा पारसी, मोंन््े

साऊथ समोर, रे ल्वे फा्किवळ अनेक ददवसाींपासन
ू नायिेररयन नागररक
एमडी व तत्सम अींमली पदाथाांची ववक्री करीत असल्यािाितची तक्रार

लोकप्रतततनधी तसेच स्थातनक नागररक याींनी मा.म
ु यमींत्री, पोलीस आयक्
ु त,

पोलीस उपायक्
ु त, पररमींडळ ३ (मि
ुीं ई) याींच्याकडे माहे एवप्रल २०१८ मध्ये वा
त्या दरम्यान लेखी स्वरूपात केली असन
ू मि
ुीं ईतील सेंडहस््ा रोड रे ल्वे स््े शन
पासन
ू कसारा, किात पयांत व हािार लाईनवरील सवा रे ल्वे फा्काींिवळ

नायिेररयन नागररकाींचा चमु रािरोसपणे एमडी व तत्सम अींमली पदाथाांची
ववक्री करीत असल्याचे तनदाशनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, वडाळा, मि
ुीं ई येथील महाववद्यालयािाहे र गाींिा ववक्री करणा-या
तरुणीला अींमली पदाथाववरोधी पथकाने अ्क केली असन
ु केलेल्या चौकशीतन
ू

नालशकमधील चरस-गाींिा ववतरकाींची नावे समोर आले असल्याचे ददनाींक १२
एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास तनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) तसेच, याच दरम्यान मि
ींु ई पोलीसाींच्या अींमली पदाथा ववरोधी पथकाने

मा्ूींगा येथे केलेल्या कारवाईत एका व्यक्तीकडून सम
ु ारे रुपये सहा को्ीींचे
‘हे रॉइन’ िप्त केल्याचेही तनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त सवा प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

चौकशीत काय आढळून आले आहे वा तद्नस
ु ार दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येते आहे,

(६) अद्याप कोणतीही कायावाही केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय
आहे त ?

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

िदलापरू जि.ठाणे येथील घ्ना दद.१४.४.२०१८ रोिी घडली असन
ु रुपये

सात को्ी पन्नास लाख इतक्या ककमतीचे ७८.५०० ककलोग्रॅम मेफेड्रॉन (एमडी
अींमली पदाथा)िप्त करण्यात आला आहे .

नालशक शहर पोलीसाींनी दद.१६.५.२०१८ रोिी पाथडी फा्ा हॉ्े ल रायिा

िवळ तीन आरोपीत रणिीत गोववींदराव मोरे , पींकि भाऊसाहे ि दीं डु ,े तनतीन

भास्कर मोळोदे हे एमडी नावाचा अींमली पदाथाासदहत आढहून आले. पढ
ु ील
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तपासात सदरील अींमली पदाथा त्याींनी नदीम सलीम सौराखीया याचे कडून

आला असल्याचे समिले. त्याला पकडले असता त्याच्याकडे एकूण २४०० ग्रॅम
एमडी आढळून आला. सदर प्रकरणी हररशचींद्र उरवादत्त पींत रा.िोईसर

याच्या घरी ४५०० ग्रॅम एमडी पदाथा व १८ ककलो एमडी क्रुड पॉवडर लमळून

आली. सदर पॉवडर त्याींनी रािीवकुमार िद्रीनारायण झा रा.अींकलेश्वर
जि.गि
ु रात

याींच्याकडून

आणली

असल्याचे

तनषपन्न

झाले.

त्यानस
ु ार

रािीवकुमार िद्रीनारायण झा यास अ्क करण्यात आली व त्याचे घरी एमडी
क्रुड तयार करण्याचे सादहत्य िप्त करण्यात आले.

(२) अींमली पदाथा ववरोधी कक्षामाफात वारीं वार केलेल्या गस्ती दरम्यान असे

तनदशानास आले आहे की अींमली पदाथााची ववक्री रे ल्वे फा्कािवळ होत
नसन
ू रे ल्वे रुळावर होत असते.

सन २०१७-१८ या वषाात अद्यापपयांत अींमली पदाथााची ववक्री करणाऱ्या

एकूण २० नायजिररयन नागररकाींना कारवाई करण्यात आली आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .
अींमली

पदाथा

ववरोधी

कक्ष,

ववक्रोळी

यतु न्ने

एस.आय.डब्ल.ु एस.

कॉलेिच्या प्रवेशद्वारासमोर लशवडी वडाळा रोड येथे गाींिा ववक्री करणारी

मदहला नामे जिनत समीर शेख कडून १५ ककलो ३८० ग्रॅम गाींिा हस्तगत
करण्यात आला.

(४) होय, हे खरे आहे .

अींमली पदाथा ववरोधी कक्ष, िाींद्रा यतु न् पथकाने दद.१४.४.२०१८ रोिी

मध्ये रे ल्वेचे िहुउद्देशीय धचकीत्सालयाच्या िािुला, ्ी.एच.क्ाररया मागा,
मा्ुींगा पजश्चम येथे आरोपी नामे माींगीलाल किोडमल मेघवाल यास अ्क

करण्यात आली. सदर आरोपीकडून ४ ककलो १०० ग्रॅम "हे रॉईन" हा अींमली
पदाथा ककीं मत रुपये ६,१५,००,०००/- (सहा को्ी पींधरा लाख रुपये) िप्त
करण्यात आले.

(५) िदलापरू जि.ठाणे याप्रकरणी शाहीद हुसेन शेर मोहम्मद शह व
नारायणभाई मींगलदास प्े ल याींना अ्क करण्यात आली आहे . अींिोली

पोलीस ठाणे याींच्याकडून आरोपीताववरुध्द गन्ु हा नोंद करण्यात आला आहे .
सदर गन्
ु ्याचा तपास पण
ु ा झाला असन
ू ददनाींक २३.६.२०१८ रोिी दोषारोपपत्र
मा. न्यायालयात सादर करण्यात आलेला आहे .
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नालशक

शहर

पोलीसाींनी

त्याच्याकडील

प्रकरणात

एकूण

आठ

आरोपीताींना अ्क करण्यात आली असन
ू त्याींचे ववरुध्द गरु क्र. १३०/२०१८
एनडीपीएस कलम २२ व २५ प्रमाणे गन
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
ववक्रोळी

यतु न्ने

जिनत

समीर

शेख

या

मदहलेववरुध्द

अींपववक्र

गरु क्र.२०/२०१८ कलम ८ (क) सह २० एन.डी.पी.एस कायदा १९८५ प्रमाणे

गन्
ु हा नोंद करण्यात आला असन
ू सदर गन्ु ्यात ततला अ्क करण्यात
आली. सध्या ती िामीनावर मक्
ु त आहे .

िाींद्रा यतु न् पथकाने आरोपीत इसमाींववरुध्द अींपववक ग.ु र.क्र. २१/२०१८

कलम ८(क) सह २२(क) एन.डी.पी.एस कायदा १९८५ प्रमाणे गन्
ु हा नोंद
करण्यात आला आहे .

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अहमदनगर जजल्हयात अिैध दारु जप्त िेल्यािाित
(४६)

*

११७०५५

श्री.विजय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अरणगाव (ता.नगर, जि.अहमदनगर) येथे सहायक पोलीस अधधक्षकाींच्या

पथकाने छापा ्ाकून ३ ते ४ लाख रुपयाींची अवैध ववदे शी दारु िप्त केल्याचे
ददनाींक २४ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच तनघोि (ता.पारनेर, जि.अहमदनगर) येथे दारुिींदी असतानाही
हॉ्े लमधून िेकायदे शीरपणे दारुची ववक्री केली िात असल्याने पोलीसाींनी सहा

हॉ्े लाींवर छापा ्ाकून सम
ु ारे रुपये १ लाख ३४ हिाराींची दे शी व ववदे शी दारु
िप्त केल्याचे ददनाींक १४ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) येथे अवैध दारु तनलमातीसाठी वापरण्यात
येणारे

जस्परर्सारखे

प्राणघातक

रसायन िामखेड येथून श्रीगोंदा

मागे

उरुळीकाींचन (जि.पण
ु े) येथे घेऊन िात असताना पोलीसाींनी दोघा व्यक्तीींना

पकडून रसायनाचे २० ड्रम व एक चारचाकी वाहन िप्त केल्याचे ददनाींक २४
मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

69
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाींतील दोषीींना पोलीसाींनी अ्क करुन चौकशी

केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नस
ु ार दोषीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१),

(२),

(३)

व

(४) अरणगाव

(ता.नगर,

जि.अहमदनगर) येथे रुपये ६,३६,३५८/- ककीं मतीची दे शी/ववदे शी दारु िाळगल्या
प्रकरणी ददनाींक २४.०४.२०१८ रोिी नगर तालक
ू ा पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.नीं.

१५७/२०१८ म.ु प्रो.ॲ.क.६५(ई) प्रमाणे १ आरोपी ववरुध्द गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला आहे

तनघोि (ता.पारनेर, जि.अहमदनगर) येथील ६ हॉ्े लवर पोलीसाींनी

छापा ्ाकून सम
ु ारे १ लाख, ३ हिाराींची दे शी व ववदे शी दारु िप्त केली

आहे . याप्रकरणी पारनेर पोलीस स््े शन येथे ६ गन्
ु हे दाखल करण्यात आले
असन
ू दारु ववक्री करण्याच्या उद्देशाने स्वत:च्या कब्िात दारू िाळगणाऱ्या
एकुण ६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे . सदर गन्
ु हे तपासावर आहे त.

सदर प्रकरणी श्रीगोंदा पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.नीं. २२३/२०१८ भा.दीं .वव.

कलम ३२८,३४ सह महाराषर दारुिींदी कायदा कलम १०८, सह मो्ार वाहन

कायदा कलम १३२,१२९,१८४ प्रमाणे गन्ु हा दाखल केला असन
ू दोन आरोपीींना
अ्क करण्यात आली आहे . सदर गन्
ु ्यात रु. ४,००,०००/- ची चार चाकी

गाडी व रु. ८०,०००/- चे द्रव पदाथा असे एकूण रु ४,८०,०००/- चा मद्द
ु ेमाल
िप्त करण्यात आलेला आहे . सदरचा गन्
ु हा तपासावर आहे .
(५) ववलींि झालेला नाही.

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

िानघिली (पनिेल) गािातील ६६ िुळाांना फसिून लसडिोने एिा
जलमनदाराला मोक्याचा भूखड
ां ददल्यािाित

(४७)

*

११८०१२

श्री.रुपेश म्हा्े (लभिांडी पि
ू )ा , श्री.सरदार तारालसांह

(मल
ु ड
ुां ), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
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(१) शासनाच्या तनयमानस
ु ार िमीनदार आणण सावकाराींना साडेिारा ्क्के
योिनेतील भख
ू ींड दे ता येत नसताींनाही लसडकोने वातघवली (पनवेल) गावातील

६६ कुळाींना फसवन
श्री मद
ू
ुीं डा नावाच्या िलमनदाराला नवी मि
ुीं ईतील
मोक्याचा ५३ चौ.मी.चा भख
ू ींड ददल्याचे माहे डडसेंिर, २०१७ च्या शेव्च्या
आठवड्यात वा त्या दरम्यान तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भस
ीं ादन पनवेलच्या वातघवली गावात झाले असताींनाही
ु प
अधधका-याींनी भख
ू ींड िेलापरू मध्ये ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले, तद्नस
ु ार सींिधीं धत दोषी अधधका-याींवर व िलमनदारावर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) नवी मि
ुीं ई प्रकल्पासाठी मौिे वातघवली येथील

मळ
ू िलमनधारक श्री.िुगलिक्ष हनम
ु ानिक्ष मद
ुीं डा व इतर याींच्या सींपाददत

करण्यात आलेल्या ६०-८३-८ हे .आर. िलमनीसींदभाात जिल्हाधधकारी, रायगड
याींनी

पारीत

केलेल्या

तनवाड्याच्याआधारे

िलमनधारकाच्या

कायदे शीर

वारसाींना १२.५ ्क्के योिनेंतगात ५३,२०० चौ.मी. भख
ू ींडाचे वा्प करण्यात
आलेले आहे .
(२) व (३)

नवी मि
ींु ई प्रकल्पासाठी सींपाददत करण्यात आलेल्या िलमनीपो्ी

सींिध
ीं ीत भध
ू ारकास १२.५ ्क्के योिनेंतगात भख
ू ींडाचे वा्प करण्यासाठी
खारघर व कामोठे नोडमध्ये िागेची कमतरता असल्याने तसेच पनवेल
येथील

िलमनीचे

मल्
ु य

वातघवलीपेक्षा

अधधक

असल्याने

लसडको

भख
ू ींड

जस्वकारण्याची

तयारी

महामींडळाकडील ललींकेि कलम्ीच्या िैठकीत घेण्यात आलेल्या तनणायानस
ु ार
व

सींिधीं धत

दशाववल्याने

भध
ू ारकाने

िसा

आहे

तसा

सींिधीं धत भध
ू ारकास िेलापरू नोडमधील सेक््र ३०/३१ येथील

्े कडी सदृश िागा वा्प करण्यात आली आहे .

प्रस्तत
ु प्रकरणी सन, २०१७ च्या दहवाळी अधधवेशात उपजस्थत लक्षवेधी

सच
ू नेवरील

आश्वासनाच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

उक्त

प्रकरणी

लसडकोकडून

वस्तजु स्थतीदशाक अहवाल घेण्यात आला होता. सदर अहवाल ववचारात घेवन
ू

सदर भख
ीं ाने लसडको महामींडळाच्या दद.८.६.२०१६ च्या
ू ींड वा्पाच्या अनष
ु ग
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पत्रास शासनाच्या दद.२२.१२.२०१७ नस
ु ार दे ण्यात आलेली स्थधगती रद्द करुन
प्रकरणाची

वस्तजु स्थती

रर्

याधचका

क्र.९२१२/२०१४

च्या

अनष
ीं ाने
ु ग

मा.न्यायालयाच्या तनदशानास आणण्यािाित दद.२३.५.२०१८ च्या पत्रानस
ु ार
लसडको महामींडळाला कळववण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

दहे गाि (ता.सेलू,जज.िधाा) येथील एिा आददिासी
(४८)

*

श्री.सनु नल

युितीची हत्या िरयायात आल्यािाित

१२०८५८
िेदार

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

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पजश्चम) :

(१) दहे गाव (ता.सेल,ू जि.वधाा) येथील श्रीमती शभ
ु ाींगी उईके या आददवासी
यव
ु तीची माहे माचा-एवप्रल २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान हत्या करून ततचा
मत
ृ दे ह रे ल्वे रूळावर नेऊन ्ाकण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या गींभीर प्रकरणाची तक्रार सींिधीं धत पोलीस ठाण्यात
केल्यानींतर सध्
ु दा या प्रकरणाचा तपास सींथ गतीने सरू
ु असन
ू ठाणेदाराकडून
आरोपीला वाचववण्याचा प्रयत्न सरू
ु आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या गींभीर प्रकरणाची चौकशी करून दोषी व्यक्तीींवर तातडीने

कारवाई करावी अशी मागणी आददवासी सींघ्नेनी वधाा जिल्हा पोलीस
अधधकाऱ्याींकडे लेखी तनवेदनाव्दारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या गींभीर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार
करण्यात येत आहे ,

सींिधीं धत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) नाही. मत
ृ काचे आरोपी याींच्यािरोिर प्रेमसींिध

होते. आरोपीने त्याचे एकबत्रत फो्ो व्हॉट्सपवर प्रोफाईल वपक्चर म्हणून
ठे वला होता. त्यामळ
ु े मत
ृ काची िदनामी झाल्याने व आरोपीने मत
ृ काच्या

आईला लशवीगाळ केल्याने द:ु खी होऊन रे ल्वे रॅ कवर िाऊन आत्महत्या केली
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आहे . सदर अकस्मात मत्ृ यू क्र.०७/१८ कलम १७४ फौिदारी प्रकक्रया सींदहता
अन्वये नोंद करण्यात आली आहे . सदर घ्नेच्या चौकशीअींती

आरोपीववरुध्द

पो.स््े . दहे गाींव येथे अप क्र.२८/१८ कलम ३०६, २०१, ५०१ भादीं वव अन्वये
गन्
ु हा नोंद करण्यात आला.

(२) नाही. सदर प्रकरणी तपास हा स्थातनक गन्
ु हे शाखा, वधाा याींनी पण
ु ा
केला असन
ू सदर तपासात आरोपीववरुध्द दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले
आहे .

(३) होय. सदर प्रकरणी पोलीस अींमलदारास तातडीने पोलीस स््े शन येथून

पोलीस म
ु यालयात सींलग्न केले असन
ू त्याींच्याववरुध्द प्राथलमक चौकशी सरु
ु
आहे .

(४) सदर प्रकरणी सदर आरोपीववरुध्द पो.स््े . दहे गाींव येथे अप क्र.२८/१८

कलम ३०६, २०१, ५०१ भादीं वव अन्वये गन्
ु हा नोंद करण्यात आला.सदर
आरोपीववरुध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असन
ू प्रकरण
न्यायप्रववषठ आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

म्हाडाच्या सांक्रमण लशबिरातील घराांचे भाडे वििासिाने थिविल्यािाित
(४९)

*

११९८९४

श्री.सांजय साििारे (भस
ु ािळ), श्री.राज परु ोदहत (िुलािा),

अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), अॅड.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), िॅप्टन
आर.तलमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.विजय िाळे

(लशिाजीनगर) :

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ
(१) म्हाडाच्या सींक्रमण लशबिरातील १५०० घरे ववकासकाींनी घेवन
ू त्याींचे ११८
को्ीींचे भाडे थकववले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

वसल
ु ीसाठी

अधधका-याींनी

ववकासकाींवर

कारवाई

करण्यासाठी म
ु य अधधका-याींकडे पाठववण्यात आलेला प्रस्ताव फे्ाळल्याने

ववकासकाींना म्हाडाकडून अभय लमळाले असल्याची िाि ददनाींक ४ मे, २०१८
रोिी वा त्या सम
ु ारास तनदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रस्ताव फे्ाळण्याची कारणे काय आहे त,
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(४) असल्यास, यािाित शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) ववकासकामाफात भाडे अदा करण्यािाित ददरीं गाई व अतनयलमतता ददसन
ू
आल्याने थकीत रकमेचा भरणा करणेिाित तसेच थकीत रकमेचा भरणा न

केल्यास म्हाडा अधधतनयम, १९७६ चे कलम ९५ अ (३) नस
ु ार सक्तीची
तनषकासन कारवाई करुन सींक्रमण गाळे ताब्यात घेण्यात येतील, अशा
आशयाच्या नो्ीसा ववकासकाींना दे ण्यात आल्या आहे त. परीं तू सदर नो्ीशीला
ववकासकाींमाफात कुठलाही प्रततसाद प्राप्त न झाल्याने, ववकासक

पन
ु ववाकास

करीत असलेल्या प्रकल्पास काम थाींिवा नो्ीसा (Stop Work Notice)

दे ण्यात आल्या आहे त. तसेच म्हाडा अधधतनयम, १९७६ चे कलम १८०
अींतगात कारवाई करणेस्तव ववकासक याींचे िँक खात्याींचा तपशील व

जिल्हाधधकारी कायाालयाकडून ववकासक याींचे िींगम स्थावर मालमत्तेचा
तपशील मागववण्यात आलेला आहे .

तसेच ववकासकाींना काम थाींिववण्याची नो्ीस ददल्यानींतर मे, २०१८

अखेर थककत असलेली रक्कम रु. १२१.२३ को्ी पैकी माहे मे, २०१८ पयांत
रुपये ७०.०४ को्ी इतकी रक्कम ववकासकाकडून वसल
ू करण्यात आलेली
आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

घुांगशी ग्रामपांचायत (जज.अिोला) ननिडणुिीिरुन दोन
गटात झालेल्या मारहाणीिाित

(५०)

*

११७१४९

श्री.अजजत

पिार

(िारामती),

श्री.जयांत

पाटील

(इस्लामपरू ), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाि), श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा),
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श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि
(गह
ु ागर), श्री.शामराि ऊफा िाळासाहे ि पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू ), श्री.सरु े श लाड (िजात),
श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.हनम
ां डोळस (माळलशरस) :
ु त

सन्माननीय

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

अकोला जिल््यातील घग
ुीं शी ग्रामपींचायतीच्या तनवडणुकीवरुन दोन

ग्ामध्ये झालेल्या मारहाणीमध्ये अनेक लोक गींभीर िखमी होऊन एका
मदहलेचा ववनयभींग झाल्याचा प्रकार अललकडेच तनदशानास आला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, त्यात काय आढळून आले आहे व त्यानस
ु ार याप्रकरणी
शासनाने पढ
ु े कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अकोला जिल््यातील घग
ुीं शी ग्रामपींचायतीच्या
तनवडणुकीवरुन दोन ग्ामध्ये मारहाण झाली. सदर मारहाणीमध्ये फक्त एक
इमस िखमी झालेला असन
ू , मदहलेचा ववनयभींग झाल्याचा प्रकार घडलेला
नाही.

(२) व (३) सदर घ्नेमधील ३ आरोपीींववरुध्द पो.स््े . मतु तािापरू येथे अप
कलम नींिर ४३/२०१८ कलम
गन्
ु हा

दाखल

करण्यात

४५२, ३२५, ५०४, ५०६, ३४ भा.दीं .वव. प्रमाणे

आला

आहे .

सदर

आरोपीींना

प्रथम

श्रेणी

न्यायदीं डाधधकारी, मतु तािापरू याींनी अ्कपव
ु ा िालमनावर सोडले आहे . उपरोक्त

गन्
ु ्यातील आरोपीपैकी एका आरोपीने ददलेल्या कफयाादीवरुन पो.स््े .मतु तािापरू
ग्रामीण

येथे

अदखलपात्र

एन.सी.नीं.७८/२०१८

गन्
ु हा

दाखल

कलम

करण्यात

३२३,

आला

५०४

असन
ू

भा.दीं .वव.
सदर

प्रमाणे

गन्
ु ्यात

श.ु नीं.२५९/२०१८ कलम १०७, ११६ (३) िा.फौ. प्रमाणे प्रततिींधक कारवाई
करण्यात आली आहे .

सदर गन्
ु ्याचा तपास पण
ू ा करण्यात आला

असन
ू सदर गन्
ु ्यात

दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्याची कायावाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िळां िोली (ता.पनिेल, जज.रायगड) लसडिो िसाहतीतील
नालेसफाइा झाली नसल्यािाित
*

(५१)

१२०२३३

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(दहांगणघाट), अॅड.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी
(ददहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कळीं िोली (ता.पनवेल,

जि.रायगड)

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

लसडको

वसाहतीतील

मान्सन
ू पव
ू ा

नालेसफाइा न केल्यामळ
ां ीमळ
ु े उक्त पररसरात पसरलेल्या दग
ु ध
ु े नागररकाींच्या
आरोग्याला धोका तनमााण झाला असन
ू परू सदश
ॄ जस्थती तनमााण होण्याची
शक्यता असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान नदशानास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, समद्र
ु सपा्ीपासन
ू साडे तीन लम्र खाली लसडकोने तनमााण
केलेल्या

कळीं िोली

वसाहतीमध्ये

लसडकोच्या

तनयोिनशन्
ु य

दरवषी परु सदश
ॄ जस्थती तनमााण होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

कारभारामळ
ु े

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून मान्सन
ू पव
ू ा नालेसफाइा
करण्यास हलगिी करणा-या अधधका-याींवर कारवाई करण्यािाित तसेच
नालेसफाइा तातडीने करण्यािाित कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

नवी मि
ुीं ईमधील कींळिोली नोडचा ववकास लसडकोने केलेला असन
ू सदर

नोड समद्र
ु सपा्ीपासन
ू २.२ मी्र ते ५.१ मी्रच्या वर आहे .
(३)

सन,

२०१८

मध्ये

लसडकोच्या

कायापध्दतीनस
ु ार

दद.१५.५.२०१८

ते

दद.१५.६.२०१८ या कालावधीत ७८ स्थातनक प्रकल्पग्रस्त ग्ाींच्या ग्प्रमख
ु

ठे केदाराींमाफात कळीं िोली ववभागातील नालेसफाईचे काम करण्यात आले असन
ू
या कामात पावसाळापव
ू ा नाल्याींची स्वच्छता व दे खभाल करण्याच्या कामाींचाही
समावेश आहे . तसेच कळीं िोली ववभागातील सेक््र ७,१९, १६-ई, ७-ई व ९

येथील पाण्याचा तनचरा योग्यररतीने होण्यासाठी धारण तलाव िाींधण्यात आले
आहे त.

76

सेक््र ७,९ व १९ येथील धारण तलावाींत खारफु्ी वनस्पतीींची वाढ

झाल्यामळ
ु े साचलेला गाळ काढणे शक्य होत नसल्याने येथील ७ दठकाणी
पावसाळी कामाींतगात पींप िसववण्याची तरतद
ू लसडकोमाफात करण्यात आलेली

आहे . सदरहू कामे सहायक अलभयींता व सहायक कायाकारी अलभयींता याींच्या
दे खरे खीखाली करण्यात आलेली असन
ू कींळिोली ववभागात मोठ्या प्रमाणात
पाणी साचल्यासींदभाात लसडकोकडे कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांिई-पुणे द्रत
ु गती महामागाािर झालेल्या भीषण अपघातात
मानखद
ु ा मधील पाच जणाांचा झालेला मत्ृ यू

(५२)

*

११७११६

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा

माजजिडा) : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मि
ुीं ई-पण
ु े द्रत
ु गती महामागाावर भीषण अपघात होऊन मानखुदामधील पाच

िणाींचा मत्ृ यु होऊन सहा िण गींभीर िखमी झाल्याची घ्ना ददनाींक १ मे,
२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अपघातातन
िचावलेल्या दोन िणाींनी मदतीसाठी
ू
अनेकदा पोलीस तनयींत्रण कक्षाला दरु ध्वनी केला तरीही त्याींच्याकडून प्रततसाद
न लमळाल्याने मत
ृ ाींची सींया वाढली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पोलीस तनयींत्रण कक्षाकडून मदत न लमळण्याची कारणे काय
आहे त,

(४) तसेच या अपघातािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार अपघातास कारणीभत
ू असणाऱ्या दोषीींवर
तसेच प्रततसाद न दे णा-या पोलीस तनयींत्रण कक्षातील पोलीसाींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे . सदर घ्ना ददनाींक ३०.०४.२०१८
रोिी पहा्े

०५.००

चे सम
ु ारास मि
ुीं ई पण
ु े द्रत
ु गती

मागाावरील दे वद

(ता.पनवेल) गावाच्या हद्दीत घडलेली असन
ू त्यामध्ये पाच िणाींचा मत्ृ यु
झाला आहे .

(२) हे खरे नाही.

(३) खिर लमळताच पोलीस मदत वेळेवर पोहोचली.

(४) ददनाींक ३०.०४.२०१८ रोिी पहा्े ०५.०० चे सम
ींु ई पण
ु ारास मि
ु े द्रत
ु गती
मागाावरील दे वद (ता.पनवेल) गाींवाचे हददीत

मारुती ओम्नी या िींद

पडलेल्या वाहनास कफयाादी हे पण
ु ेकडून मि
ुीं ईच्या ददशेने त्याींच्या सहकाऱ्याींसह
पाठीमागन
ू धक्का मारुन नेत असताींना मि
ुीं ईकडे येणाऱ्या ्े म्पोने वाहनास
ठोकर मारल्याने अपघात घडला.

यामध्ये ३ िण हे िागीच तर २ िण

उपचारादरम्यान मत्ृ यु पावले. इतर २ िणाींना काहीएक मार लागलेला नाही.

याप्रकरणी ददनाींक ३०.०४.२०१८ रोिी खाींदेश्वर पोलीस ठाणे येथे

ग.ु र.क्र. ११४/२०१८, भा.दीं .वव. ३०४(अ), २७९ ख, ३३७, ३३८, ४२७ सह मो्ार
वाहन कायदा कलम १८४ व १३४ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
अपघातास

कारणीभत
ू

ठरलेल्या

आरोपी

्े म्पोचालकास

ददनाींक

०१.०५.२०१८ रोिी अ्क करण्यात आली असन
त्यास मा.न्यायालयाने
ू
ददनाींक ०२.०५.२०१८ रोिी िामीनावर मक्
ु त केले आहे .
(५) ववलींि झालेला नाही.

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

ििेनगर (पुणे) नदीपा्ात नव्याने आखयायात आलेल्या ननषेधि
पुररे षेत अनधधिृत िाांधिामे झाल्यािाित

(५३)

*

११६६५०

श्री.लभमराि तापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कवेनगर (पण
े
ु े) नदीपात्रात नव्याने आखण्यात आलेल्या तनषेधक परु रे षत

(तनळ्या रे षत
े ) मींगल कायाालये, रे स््ॉरीं ्ची िाींधकामे झाली असल्याची गींभीर
िाि मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आली आहे , खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, आयक्
ु त, पण
ु े महानगरपाललका याींनी नदीपात्रातील रस्त्याची

ददनाींक ११ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास प्रत्यक्ष पाहणी केली असता
मोठ्या प्रमाणात व्यावसातयक िाींधकामे, व्यवसाय होत असल्याची िाि
तनदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आयक्
ु त, पण
ु े महानगरपाललका याींनी अशा स्वरूपाच्या

तनषेधक परु रे षत
े ील मींगल कायाालये, रे स््ॉरीं ्च्या िाींधकामाींवर त्वररत कारवाई
करण्याचे

आदे श

ददले

असताींना

अद्यापही

कोणतीच

नसल्याचेही तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

कायावाही

झाली

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले, व त्यानस
ु ार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) • आयक्
ु त, पण
ु े महानगरपाललका याींनी

११ मे २०१८ रोिी केलेल्या पहाणीत म्हात्रे पल
ते रािाराम पल
येथे
ु
ु
नदीपात्रालगत अनधधकृत िाींधकामे असल्याचे तनदशानास आले आहे .

(३) व (४) • पण
ु े महानगरपाललका व पा्िींधारे ववभागाने सींयक्
ु त पहाणी
करून तनषेधक परु रे षा (ब्ल्यू लाईन) ते नदीपात्र यामधील िाींधकामाचे सवेक्षण
केले.

• तनषेधक परु रे षा (ब्ल्यू लाईन) व नदीपात्र यामधील अनधधकृत िाींधकामे
पाडण्यात आली आहे त.
• तसेच

ब्ल्यू

लाईन

नींतरच्या

रे ड

लाईन

व

अनधधकृत िाींधकामाींना पण
ु े महानगरपाललकेमाफात
आहे त.

तद्नींतरच्या

क्षेत्रामधील

नो्ीसा दे ण्यात आल्या

त्यािाित सींिध
ीं ीताींनी न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रकरणाींवर

न्यायालयाच्या

आदे शानस
ु ारची

“िैसे

थे”

पररजस्थती

उठववण्यासाठी

महानगरपाललकेमाफात योग्य ती कायदे शीर कायावाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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अिृवषि परिाने दे ताना शासनास भराियाचे अधधमुल्य ३० टक्यािरून
िमी िरून ५ टक्िे िरयायािाित

(५४)

*

१२०६७४

श्री.सरु े श गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गावाच्या

ककीं वा शहराच्या हद्दीपासन
ू ठराववक अींतरावरील

शेती, शेती

ना-ववकास, वनीकरण अशा झोनमधील सींभाव्य बिनशेती िलमनी याींना
अकृवषक

अथवा

रदहवासी

झोन

म्हणन
ू

मान्यता

दे ताना

वापरकत्याास

शासनाला चालू रे डीरे कनरच्या ३० ्क्के दराने अधधमल्
ु य रक्कम द्यावी
लागते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील प्रादे लशक योिनाींमध्ये शेती तथा नाववकास ववभाग
या

वापर

करावयाच्या

ववभागामध्ये
रदहवास

गावठाणापासन
ू

वापरासाठी

पव
ू ीच्या

वववक्षक्षत
मींिरू

अींतरामध्ये

प्रादे लशक

अनज्ञ
ु ेय

योिनाींमध्ये

अधधमल्
ु य आकारणी दर ३० % आहे . तथावप नवीन मींिूर / सध
ु ाररत
झालेल्या प्रादे लशक योिनातील ववतनयमात हा अधधमल्
ु य दर कमी करुन

१५% करण्यात आलेला आहे . अधधमल्
ु य आकारणी राज्यातील सवा प्रादे लशक
योिनेमध्ये एक सारखी असणे आवश्यक आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

दरवषी

वाढणाऱ्या

रे डीरे कनरच्या

दरामळ
ु े

३०

्क्के

अधधमल्
ु याच्या रक्कमेतसद्ध
ु ा मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याने घराींच्या

तसेच िागेच्या ककीं मतीमध्ये वाढ होवन
ू त्याचा भार सामान्य नागररकाींवर येत

असल्याने शासनास भरावयाचे अधधमल्
ु य ३० ्क्यावरून कमी करून ५ ्क्के
करण्यािाितची लेखी मागणी लोकप्रतततनधीींनी मा.म
ु यमींत्री याींचेकडे ददनाींक
१७ माचा, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीचे तनषकषा काय आहे व त्यानस
ु ार शासनास भरावयाचे

अधधमल्
ु य ३० ्क्यावरून कमी करून ५ ्क्के करण्यािाित शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे

काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .

शासनाने राज्यातील, मींिूर प्रादे लशक योिना १) पण
ु े प्रदे श २) कोल्हापरू इचलकरीं िी

प्रदे श

३)

साींगली-लमरि

प्रदे श

४)

सोलापरू

जिल्हा

प्रदे श

५) नागपरू प्रदे श ६) चींद्रपरू -िल्लारपरू प्रदे श ७) नालशक प्रदे श ८)अहमदनगर
प्रदे श

९)

िळगाींव-भस
ू ावळ

प्रदे श

१०)

औरगाींिाद-िालना

प्रदे श

११) औरगाींिाद प्रदे श १२) अमरावती प्रदे श १३) अकोला-वालशम प्रदे श
१४) रत्नाधगरी -लसींधद
ींु ई महानगर प्रदे श
ु ग
ू ा प्रदे श १५) रायगड प्रदे श १६) मि
करीता महाराषर प्रादे लशक तनयोिन व नगर रचना अधधतनयम, १९६६ चे

कलम २० अन्वये वैधातनक कायावाही पण
ू ा करुन शेती तथा नाववकास ववभाग
या

वापर

ववभागामध्ये

गावठाणापासन
ू

वववक्षक्षत

अींतरामध्ये

अनज्ञ
ु ेय

करावयाच्या रदहवास वापरासाठी अधधमल्
ु य आकारणीसींदभााने मींिरू ववकास
तनयींत्रण तनयमावलीत नवीन ववतनयम अींतभत
ूा केला आहे .
अधधमल्
ु य आकारणी करावयाची आहे .
शासनाने

दद.०१.०१.२०१८

रोिीच्या

अधधसच
ू नेन्वये

त्यानस
ु ार ३०%
राज्यातील

११

द्रत
ु गती प्रादे लशक योिनाींना मींिरू ी ददलेली आहे . तसेच, िानेवारी, २०१७
मध्ये कोल्हापरू तसे सातारा जिल्हयाची सध
ु ाररत प्रादे लशक योिना मींिूर

केलेली आहे . या शासनतनणायानस
ु ार शेती तथा नाववकास ववभाग या वापर
ववभागामध्ये

गावठाणापासन
ू

वववक्षक्षत

अींतरामध्ये

अनज्ञ
ु ेय

रदहवास वापरासाठी १५% अधधमल्
ु य आकारणी करावयाची आहे .

करावयाच्या

(३) होय.

(४), (५) व (६) राज्यातील प्रादे लशक योिनाींमध्ये शेती तथा नाववकास ववभाग
या

वापर

करावयाच्या

ववभागामध्ये
रदहवास

गावठाणापासन
ू

वापरासाठी

पव
ू ीच्या

वववक्षक्षत
मींिूर

अींतरामध्ये

प्रादे लशक

अनज्ञ
ु ेय

योिनाींमध्ये

अधधमल्
ु य आकारणी दर ३०% आहे . तथावप नवीन मींिरू / सध
ु ाररत झालेल्या
प्रादे लशक योिनातील ववतनयमात हा अधधमल्
ु य दर कमी करुन १५%
करण्यात आलेला आहे . आता राज्यातील सवा प्रादे लशक योिनाींमध्ये ५%
अधधमल्
ही िाि धोरणात्मक
ू य आकारणी करणेची ववनींती प्राप्त असन
ू

स्वरूपाची आहे . सिि, याप्रमाणे कायावाही करावयाची झाल्यास महाराषर

प्रादे लशक तनयोिन व नगर रचना अधधतनयम, १९६६ चे कलम २० अन्वये
कायावाही करणे आवश्यक आहे .

-----------------
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अांिरनाथ (जज.ठाणे) नगरपररषद हद्दीतील िचरा उचलयायासाठी ठे िा
ददलेल्या िांपनीने ननविदे तील अटी ि शथीचा भांग िेल्यािाित
(५५)

*

११७६२६

श्री.किसन िथोरे (मरु िाड), श्री.िळीराम लसरसिार

(िाळापरू ), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) अींिरनाथ (जि.ठाणे) नगरपररषद हद्दीतील कचरा उचलण्यासाठी ठे का
ददलेल्या कींपनीने तनववदे तील अ्ी व शथीचा भींग केल्याने अींिरनाथ
नगरपररषद हद्दीत मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचे साम्राज्य तनमााण झाल्याने
नागररकाींच्या आरोग्याचा गींभीर प्रश्न तनमााण झाल्याचे

माहे मे, २०१८ मध्ये

वा त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

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

उचलण्याचा

आले

ठे का

व

तद्नस
ु ार

घेणाऱ्या

अींिरनाथ

कींपनीवर

व

नगरपररषद

त्यास

हद्दीतील

ििािदार

कचरा

नगरपररषद

प्रशासनाच्या सींिधीं धत अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे,

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

सींिधीं धत कींत्रा्दारामाफात अींिरनाथ शहरात तनमााण होणाऱ्या सवा

कचऱ्याचे सींकलन व वाहतक
ु घीं्ागाडीद्वारे घरोघरी िाऊन करण्यात येत.े
सदर सींकलीत केलेला कचरा क्षेपणभम
ु ीवर ्ाकण्यात येतो.

• कींत्रा्दाराकडून तनयमीतपणे कचरा उचलण्यात येत असल्याने नगरपररषद
हद्दीत कचऱ्याचे साम्राज्य व त्यानष
ीं ाने होणारे आरोग्याचे प्रश्न तनमााण
ु ग
झालेले नाहीत, असे अींिरनाथ नगरपररषदे ने कळववले आहे .

(२) तथावप, यासींदभाात वस्तजु स्थतीदशाक अहवाल तात्काळ सादर करण्याच्या
सच
ु ना जिल्हाधधकारी, ठाणे याींना दे ण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िल्याण-डोंबििली (जज.ठाणे) महानगरपाललिा येथील २७ गािाांमध्ये
पायायाची अिैध नळजोडणी िरुन होत असलेली पाणी चोरी
(५६)

*

११६६६२

श्री.अिू आजमी (मानखद
ू ा लशिाजीनगर), श्रीमती ननमाला

गावित (इगतपरू ी), श्री.अलमन पटे ल (मि
ुां ादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.राहुल
िोंद्रे (धचखली), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा),

श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर
िाळे (आिी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.आलसफ शेख (मालेगाांि मध्य),
श्री.हषािधान

सपिाळ

(िल
ु ढाणा),

श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम) :

श्री.गणपत

खल
ु ासा करतील काय :-

गायििाड

(िल्याण

पि
ू )ा ,

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) कल्याण-डोंबिवली (जि.ठाणे) महानगरपाललका येथील २७ गावाींना परु े सा
पाणीपरु वठा उपलब्ध होत नसल्याचे ददनाींक ७ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या
सम
ु ारास तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, २७ गावाींमध्ये पाण्याची समस्या असताींना तेथे पाण्याची

अवैध नळिोडणी करून पाणी चोरण्यात येत असल्याची िाि ददनाींक ३०
एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अवैध नळिोडणी असल्याने २५ दशलक्ष लल. पाण्याची चोरी
होत असल्याने महानगरपाललकेचे नक
सींिधीं धत दोषीींवर
ु सान होत असन
ू
कारवाई

करण्याची

मागणी

वारीं वार

स्थातनक

नागररक,

लोकप्रतततनधी,

सेवाभावी सींस्था, सींघ्ना याींचेकडून होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनातफे कोणती कारवाई करण्यात आली वा
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

कल्याण-डोंबिवली

महानगरपाललकेच्या

२७

गावाअींतगात प्रभाग क्र. ११२ मध्ये अतनयलमत व अपऱ्ु या दािाने पाणी परु वठा
होत

असल्याने

तेथील

नगरसेववकेने

िेमद
ु त

उपोषण

करण्यािाित

दद.०४.०४.२०१८ रोिी महानगरपाललका प्रशासनास तनवेदन ददले, हे खरे आहे .
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(२) २७ गावाींमध्ये अवैध नळिोडणी करून पाणी चोरण्यात येत असल्यािाित

स्थातनक नगरसेवक तसेच नागररकाींकडून महानगरपाललकेकडे तक्रारी प्राप्त
झाल्या आहे त, ही वस्तजु स्थती आहे .

(३) अवैध नळिोडणी ववरोधात कारवाई करण्यािाित कल्याण-डोंबिवली
महानगरपाललकेतील नगरसेववका तसेच
मागणी केलेली आहे .

नगरसेवकाींनी महानगरपाललकेकडे

(४) • या २७ गावाींकरीता महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळामाफात ४३
नळिोडण्याींद्वारे साधारण ३५ द. ल. ली. पाणी परु वठा करणेत येतो.

• सदर २७ गावाींच्या अवैध नळिोडणी ववरोधात प्राप्त तक्रारीस अनस
ु रून
िानेवारी, २०१८ पासन
ू सम
ु ारे १४९ नळिोडण्या खींडीत करण्यात आल्या

असन
ू १३८ अवैध नळिोडण्या अडीचप् दराने पाणीपट्टी आकारून मींिूर
करण्यात आलेल्या आहे त.
•

केंद्र

शासन

महानगरपाललका

परु स्कृत

हद्दीमध्ये

अमत
ृ

नव्याने

अलभयानाींतगात

समाववष्

झालेल्या

कल्याण-डोंबिवली
२७

गावाींसाठी

रू.१८०.८१ को्ी ककीं मतीची पाणीपरु वठा योिना शासनाने मींिरू केली आहे .
•

सदर

योिनेमध्ये

२१

कक.मी.

उध्वावादहनी,

१७

कक.मी.

लाींिीची

गरू
ु त्ववादहनी, २८ िलकींु भ व २२३ कक.मी. ववतरण व्यवस्थेचा प्राम
ु याने
समावेश आहे .

• सदर प्रकल्पाची तनववदा अींततम ्प्प्यामध्ये आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अमरािती शहरात झालेल्या लशष्ट्यित्ृ ती गैरव्यिहारािाित
(५७)

*

१२२४०१

प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमरावती शहरातील आददवासी वसतीगह
ृ ामध्ये राहणाऱ्या ववद्याथीनीींना
सन २०१२-१३ मध्ये राधानगर पररसरातील फुलवींतािाई इींजस््ट्य्
ु ऑफ

कॉम्प्य्
ु र इनफॉमेशन या सींस्थेमध्ये डडप्लोमा इन वेि डडझाईनला प्रवेश
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दे ऊन त्याींच्या शैक्षणणक कागदपत्राच्या आधारावर लशषयवत
ृ ी हडपण्याचा प्रकार
ददनाींक ८ मे, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास तनदशानास आला आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास,

सदर प्रकरणात फसवणक
ु झालेल्या ववद्याथींनीींनी ददनाींक

२४ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास गाडगेनगर पोलीस स््े शन अमरावती
येथे तक्रार दे ऊन लशषयवत्ृ ती हडपण्यात आलेल्या ५८ ववद्यार्थयाांची यादी
पोलीसाींकडे सोपवली असल्याचे तनदशानास आले असन
पोलीस आयक्
ू
ु त
अमरावती याींनी सदर प्रकरणाचा तपास आधथाक गन्
ु हे शाखेकडे सोपववण्याचे
आदे श ददले असल्याचे तनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर गैरव्यवहार करण्याऱ्या सींस्थेच्या सींचालक,
अध्यक्ष

व

अन्य

पदाधधकारी

आणण

आदीवासी

प्रकल्प

अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

ववभागाच्या

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

(३) सदर प्रकरणी पोलीस स््े शन, गाडगेनगर, अमरावती शहर येथे अप.नीं.

३६७/१८ भादीं ववक ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला असन
ू सदर गन्ु हा तपासावर आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांिईतील िांद िापड धगरयायाांच्या जागेिर धगरणी िामगार ि त्याांच्या
िारसाांना हक्िाची घरे दे यायािाित

(५८)

*

११८८५७

श्री.िालीदास िोळां ििर (िडाळा), श्री.अलमन पटे ल

(मि
ुां ादे िी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.नसीम खान (चाांददिली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) मि
ुीं ईतील िींद कापड धगरण्याींच्या िागेवर धगरणी कामगार व त्याींच्या
वारसाींना हक्काची घरे दे ण्याचा तनणाय शासनाने घेतल्यानींतर काही धगरणी

मालकाींनी एक तत
ुीं ई महानगरपाललकेला ददली पण
ृ ीयाींश िमीन म्हाडा व मि
सम
ु ारे अकरा धगरणी मालकाींनी एक इींचही िमीन धगरणी कामगाराींच्या
घरासाठी ददलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, धगरणी मालकाींनी महानगरपाललका अधधका-याींच्या सींगनमताने
धगरण्याच्या
धगरण्याच्या

िलमनीवर

मालकाींनी

इमारती

धगरण्याींचे

उभारल्या,
भख
ू ींड

कामगाराींचे

हस्तगत केले,

हक्क

डावलन
ू

मि
ुीं ईतील

चार

धगरण्याींमध्ये सींयक्
ीं गात ६ हिार िेरोिगाराींना रोिगार
ु त भागीदारी योिनेअत
उपलध करुन दे ण्यात येणार होता पण त्याचाही दरु
ु पयोग केला असन
ू इतर
व्यवसाय सलमतीने म
ु य सधचवाींची माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या

दरम्यान प्रत्यक्ष भे् घेऊन त्याींना एक तनवेदन सादर करुन या सींपण
ू ा
प्रकणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या तनवेदनाच्या अनष
ीं ाने शासनाने चौकशी केली आहे काय,
ु ग

चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार पढ
ु े कोणती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ते (४) िह
ुीं ई महानगरपाललका हद्दीत एकूण ५८
ृ न्मि

धगरण्याींचा समावेश आहे . त्यातील ११ धगरण्याींच्या सींदभाात पन
ु ववाकासाचा
प्रस्ताव मींिूर नाही. सदर अकरा धगरण्याींपक
ै ी ९ कापड धगरण्या ्या राषरीय
वस्त्रोद्योग मींडळाच्या असन
ू त्यापैकी यन
ु ाय्े ड लमल नीं.६ येथे भारतरत्न
डॉ.िािासाहे ि

स्मारकासाठी

आींिेडकर

आरक्षक्षत

याींचे

झालेली

स्मारक
आहे .

प्रस्ताववत

राषरीय

आहे .

वस्त्रोद्योग

सदर

िागा

मींडळाकडील

धगरण्याींचा ववचार करता म्हाडाला दे य असलेली िागा महामींडळाकडून इींडीया
यन
ु ा्े ड लमल नीं.४ मध्ये दे ण्याचे प्रस्ताववत आहे . तथावप, राषरीय वस्त्रोद्योग

महामींडळाचा प्रस्ताव महापाललकेकडे कायावाहीमध्ये आहे . उवाररत २ कापड
धगरण्या ब्रॅडिरी व रधव
ीं ी ्या खािगी लमलचे प्रस्ताव महापाललकेस प्राप्त
ु श
झालेले नाहीत.
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वर नमद
केलेल्या ११ कापड धगरण्याींमधून धगरणी कामगाराींच्या
ू

घरासाठी िलमन अद्याप दे ण्यात आलेली नाही.

यापव
ू ी राषरीय वस्त्रोद्योग मींडळाने इतर लमलमध्ये िागा ददली आहे .
-----------------

मुांिई येथे म्हाडा सोडतीची खोटी मादहती सांिेतस्थळािरुन
(५९)

*

दे ऊन िेलेली फसिणूि

११७०३७

डॉ.लमललांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु

(नागपरू पजश्चम) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :(१)

मि
ुीं ई

येथे

सन

२०१८

मध्ये

म्हाडा

सोडतीची

खो्ी

मादहती

सींकेतस्थळावरुन दे ऊन फसवणुक केल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या
दरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित वाींद्रे, कुलाा वररषठ अधधकाऱ्याींनी सायिर पोलीस ठाणे
वाींद्रे, कुलाा गन्
ु हे शाखा ववभागाकडे तक्रार दाखल केली आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सन २०१८ मध्ये धगरणी कामगाराींच्या सोडतीिाितही अन्य

२५ सींकेतस्थळावरुन खो्ी तसेच ददशाभल
ु करणारी माहीती दे ण्यात आल्याचे
तनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी एकुण २५ िोगस सींकेतस्थळे कायारत असल्याचे
तनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, या गींभीर प्रकरणी

शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,

चौकशीत काय आढळून आले आहे व तद्नस
ीं ीत दोषीींवर कोणती
ु ार सींिध
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सन २०१८ मध्ये म्हाडा सोडतीची खो्ी
मादहती

सींकेतस्थळावर

ददल्यािाित

िह
ुीं ई
ृ न्मि

पोलीस

आयक्
ु तालयाच्या

खेरवाडी पोलीस ठाणेत ग.ु र.क्र.१६५/२०१८, कलम-४१७, ४१९, ४२०, ५११
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भादीं वव सह मादहती तींत्रज्ञान कायदा २००० कलम ६६(ड) अन्वये नोंद
करण्यात आला आहे .

(३) म्हाडा सोडती सींिध
ीं ात तयार करण्यात आलेल्या २६ िनाव् सींकेत
स्थळावर धगरणी कामगाराींच्या सोडतीिाित खो्ी व ददशाभल
करणारी
ु
मादहती दे ण्यात आली ककीं वा कसे यािाित तपास करण्यात येत आहे .

(४) होय हे खरे आहे , म्हाडा २०१८ सोडती सींिध
ीं ात एकुण २६ िोगस
सींकेतस्थळे कायारत आहे . असे तनदशानास आले आहे .

(५) िनाव् सींकेत स्थळाची मादहती लमळणे कामी म
ु य ताींबत्रक अधधकारी,
ZNet technologies private limited या कींपनीशी पत्र व्यवहार करण्यात
आला आहे . तसेच सायिर पोलीस ठाणेकडे इतर िनाव् वेिसाई्ची मादहती
लमळण्यािाित सींिधीं धत ताींबत्रक ववभागाशी पत्र व्यवहार करण्यात आला आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

झोपडपट्टी पुनिासन प्राधधिरणात विविध पदािर िां्ाटी पध्दतीिर
िाम िरणा-या िमाचा-याांची भविष्ट्य ननिााह ननधीची रक्िम
भरयायात आली नसल्यािाित
(६०)

*

११८५१४

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी) :

सन्माननीय गह
ृ ननमााण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

झोपडपट्टी

पन
ु वासन

प्राधधकरण

प्रशासनातील

काही

अधधका-याींच्या

हलगिीपणामळ
ु े प्राधधकारणात ववववध पदावर िवळपास १० ते १२ वषाापासन
ू
कींत्रा्ी पध्दतीवर काम करणा-या कमाचा-याींची भववषय तनवााह तनधीची
रक्कम भरण्यात आली नसल्याची िाि ददनाींक

४ एवप्रल, २०१८ रोिी वा

त्या सम
ु ारास तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

हलगिी

करणा-या

झोपडपट्टी

पन
ु वासन

प्राधधकरणातील अधधका-याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. प्रिाश महे ता : (१) झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधधकरणातील कींत्रा्ी पध्दतीवर

काम करणाऱ्या कमाचाऱ्याींची माचा १९९७ ते फेब्रव
ू ारी २०१३ या कालावधीसाठी
भववषय तनवााह तनधी वगाणी सींदभाात प्राधधकरणाच्या दहश्याची रक्कम

रु.५०.६५ लाख EPF कायाालयाकडे भरण्यात आलेली आहे . सदर कींत्रा्ी
कमाचाऱ्याींच्या दहश्याची रक्कम कमाचाऱ्याींकडून भरणे िाकी आहे .
(२)

व

(३)

या

सींदभाात

EPF

कायाालयाचे

दद.३०.०१.२०१८

रोिीच्या

आदे शान्वये कमाचाऱ्याींच्या दहश्याची रक्कम प्राधधकरणाने भरावी असे आदे श
पारीत केलेले आहे .

त्याववरुध्द कायदे शीर िािी तपासन
ू मा.न्यायालयाकडे

दाद मागण्याचे प्रस्ताववत असल्याचा झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधधकरणाचा
अहवाल आहे .

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

म्हाडा आझण झोपडपट्टी पुनिासन प्रधधिरणाच्या महत्िाच्या फायली
असलेल्या शील िांपनीच्या इमारतीला लागलेली आग

(६१)

*

११६९८०

अॅड.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी

(विलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्रीमती
मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.किसन िथोरे (मरु िाड), िॅप्टन आर.तलमल
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाि), श्री.राहुल जगताप
(श्रीगोंदा), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.हनम
ां
डोळस (माळलशरस),
ु त

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें िरू ), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.अलमत साटम
(अांधेरी

पजश्चम),

श्रीमती

मांदा

म्हा्े

(िेलापरू ),

श्री.विजय

िाळे

(लशिाजीनगर), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), अॅड.यशोमती
ठािूर

(नतिसा),

श्री.िाळासाहे ि

थोरात

(सांगमनेर),

श्री.शामराि

ऊफा

िाळासाहे ि पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.दत्ता्य
भरणे (इांदापरू ) :
करतील काय :-

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
ृ ननमााण मां्ी पढ

(१) म्हाडा आणण झोपडपट्टी पन
ु वासन प्रधधकरणाचे (एसआरए) १८ हिार
महत्वाच्या

फायली

सरु क्षक्षत

ठे वण्याकररता

नवी

मि
ुीं ईतील

महापेमध्ये
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असणाऱ्या शील कींपनीसोित करार करण्यात आला होता व या कींपनीतील ४
नींिरच्या डडपा्ा में्मध्ये या सवा फायली सरु क्षक्षत ठे वण्यात आल्या होत्या, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या इमारतीला माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये भीषण आग लागन
ू
या आगीत सवा फायली िळून खाक झाल्याचे

माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा

त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शील कींपनीतील ४ नींिरच्या डडपा्ा में्मध्ये लागलेल्या आगीत
म्हाडाच्या ज्या गह
ृ तनमााण प्रकल्पाींमध्ये घो्ाळे आणण गैरप्रकार घडले आहे त

ज्याींची चौकशी लाचलच
ु पत खात्याकडून सरु
ु आहे त्यासींदभाातील फायली नष्
झाल्या, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त १८ हिार महत्वाच्या फायली सरु क्षक्षत ठे वण्यास

हलगिीपणा करणा-या शील कींपनीची चौकशी करण्याची मागणी पोलीसाींकडे
म्हाडाने केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) तसेच

सन २०१३ पासन
ू म्हाडाने शील कींपनीला स्कॅतनींगचे काम ददले

असन
ींु ई मींडळाने स्कॅतनींगला पाठवलेल्या ५० ्क्के फायली
ू म्हाडाच्या मि
शील कींपनीमध्ये पाण्यात लभिल्याने खराि झाल्या आहे त व कागदपत्रामधील
मिकुरच वाचता येत नाही. मात्र या कामासाठी शील कींपनीला म्हाडा

मदहन्याला लाखो रूपये मोित असन
ू स्कॅन केलेल्या फायलीमधील एका

प्रततला ५०० रूपये आकारण्यात येत असल्याची गींभीर िाि ददनाींक ०४ एवप्रल,
२०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास तनदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(६)

असल्यास,

शील

कींपनी

ववरूध्द

तसेच

म्हाडाच्या

सींिधीं धत

अधधकाऱ्याींववरूध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

दोषी

(७) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता : (१), (२) व (३) म्हाडा व शील प्रोिेक्् लल. याींच्याशी
दद.१२.१०.२०१२ रोिी झालेल्या करारनाम्यानस
ु ार म्हाडाच्या ५,३४,४७६ नस्त्या
सदरहू शील कींपनीकडे ितन करण्यासाठी ठे वल्या होत्या. त्यापैकी १७,९९०
नस्त्या दद.१९.१२.२०१७ रोिी लागलेल्या आगीत िळाल्या असन
४,७४९
ू
फाईल्स पाण्याने लभिलेल्या आहे त. तथावप, झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधधकरण
याींच्या नस्त्या सदर कींपनीकडे ठे वण्यात आलेल्या नाहीत.
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सिि, आगीमध्ये सवा फाईल्स िळाल्याची िाि खरी नाही.

उक्त सवा सींधचकाींची स्कॅन कॉपी सव्हार वर उपलब्ध आहे .

िळालेल्या

व लभिलेल्या नस्त्याींची दय्ु यम प्रत शील कींपनीच्या खचााने तयार करुन
दे ण्यािाित म्हाडाने कींपनीस कळववले असन
ू चार मदहन्यात सदरच्या प्रती

उपलब्ध करुन दे ण्याचे कींपनीने मान्य केले आहे . त्यामळ
ु े ज्या प्रकरणाींत
घो्ाळे

आणण गैरप्रकार घडलेले आहे त त्यािाितच्या चौकशीवर त्याचा

कोणताही पररणाम होणार नाही.
(४) महाराषर गह
ृ तनमााण व

क्षेत्र ववकास प्राधधकरणाने रिाळे एमआयडीसी

पोलीस ठाणे, नवी मि
ुीं ई येथे तक्रार नोंदववली आहे .

(५) शील कींपनी याींचेसोित झालेल्या करारानाम्यानस
ु ार ५ लाख व त्यापेक्षा

िास्त पषृ ठ साठववण्यासाठी ५ पैसे प्रतत पषृ ठ प्रती मदहना असा दर
ठरववण्यात आला आहे .

अदा करण्यात आले आहे .

त्यानस
ु ार मागील वषी रु.१,५५,४५,४७७.२८/- भाडे

त्यामळ
ु े स्कॅन केलेल्या सींधचकेमधील एका प्रततला ५०० रुपये मोिावे

लागतात, ही िाि खरी नाही.

(६) व (७) यािाित शील कींपनीस दद.११.१२.२०१७ रोिी आग लागल्याचे
समिताच वररषठ पोलीस तनरीक्षक, रिाळे एमआयडीसी पोलीस ठाणे, नवी
मि
ुीं ई याींच्याकडे तक्रार नोंदववण्यात आली आहे .
-----------------

खेड, धचपळूण ि गुहागर तालुक्यातील (जज.रत्नाधगरी) खाडीकिनारी
नागरी िस्तीला िांदर जेट्टीपयंत पोहोचयायासाठी रस्ते नसल्याने
नागररिाांची होत असलेली गैरसोय
(६२)

*

११७६९७

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी जिल््यातील मौिे होडखाड-भोईवाडी िेट्टी, आमशेत मोहल्ला
िेट्टी, आयनी रे ल्वेस््े शन ते ति
ुीं ाड िेट्टी (ता.खेड), धचवेली लोणारी िींदर

(ता.धचपळूण) आणण पडवे माड िेट्टी (ता.गह
ु ागर) येथील नागरी वस्तीला
िेट्टीवरूनच प्रवास ककीं वा ये-िा करावी लागते, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर दठकाणी नागरी वस्तीपासन
ू िेट्टीपयांत पोहोचण्यासाठी
रस्ते नसल्याने नागररकाींची दळणवळणाची मोठी समस्या तनमााण होते तसेच

त्याींना लाींि पल्ल्याच्या मागााने वािवीपेक्षा िादा पैसे मोिून िेट्टीपयांत
पोहचावे लागते व शारीररक आणण मानलसक त्रास सहन करावा लागतो, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर दठकाणी नागरी वस्ती ते थे् िेट्टीींना िोडणाऱ्या
िोडरस्त्याींसाठी

तनधी

उपलब्ध

करून

द्यावा,

अशी

मागणी

स्थातनक

लोकप्रतततनधी याींनी माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान आणण त्यानींतर
सतत शासनाकडे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, यािाित
आहे,

शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत

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

(४) होडखाड-भोईवाडी येथील रस्त्याचे काम पण
ू ा करण्यात आले आहे . पडवे

माड िेट्टी व ति
ींु ाड िेट्टीकडील िोडरस्त्याींची कामे सन २०१७-१८ या आधथाक
वषाात महाराषर मेरी्ाईम िोडााच्या स्वतनधीतन
ू हाती घेण्यात आली असन
ू

तनववदा स्तरावर आहे त. आमशेत मोहल्ला िेट्टी, धचवेली िींदर िेट्टी व आयनी
रे ल्वे स््े शन येथील रस्त्याींची कामे तनयोिन स्तरावर आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

प्रधानमां्ी िौशल्य वििास योजनेतन
ू राज्यातील यि
ु िाांना प्रलशक्षण
दे यायासाठी िाांधलेल्या १७ इमारती िौशल्य वििास
विभागाने ताब्यात न घेतल्यािाित
(६३)

*

११६५९२

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

(ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अलमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), श्री.अलमन पटे ल (मि
ुां ादे िी), श्री.त्र्यांििराि लभसे (लातरू ग्रामीण),

प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषािधान
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सपिाळ (िल
ु ढाणा), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड), श्री.राहुल िोंद्रे (धचखली),
िुमारी प्रझणती लशांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा),
श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :

सन्माननीय िौशल्य वििास ि

उद्योजिता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) प्रधानमींत्री कौशल्य ववकास योिनेतन
ू दे शातील २२ को्ी यव
ु काींना तींत्र व
कौशल्य प्रलशक्षण दे ऊन रोिगार सक्षम करण्याची घोषणा केली

तथावप

त्यासाठी िाींधन
ू तयार असलेल्या राज्यातील १७ इमारती कौशल्य ववकास
ववभागाने गत पाच वषाात ताब्यात घेतल्या नसल्याची िाि माहे मे, २०१८
मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

ववभागाकडून

सदर

कौशल्य

नव्या

ववकास

इमारतीचा

ववभागाने

न

तािा

घेता

सावाितनक

िाींधकाम

दस
ु रीकडे भाड्याच्या

इमारतीत औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्थेचे (आय्ीआय) केंद्र सरु
करून
ु

भाड्यापो्ी वषााला रुपये २५ लाखाींची रक्कम खचा करत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, िाींधण्यात आलेल्या १७ इमारतीींना भोगव्ा प्रमाणपत्र नाही,
नळ िोडणी व वीि नाही, रस्ता व पथददवे नसन
ु सायकल तळ नाही अशी

कारणे दाखवन
ू कौशल्य ववकास ववभाग इमारतीींचा तािा घेण्यास ्ाळा्ाळ

करीत असल्यामळ
ु े सदर इमारतीींमध्ये अततक्रमण होणे, नासधुस होणे, लभींती
पोखरल्या िाणे अशा प्रकारे दरु वस्था होऊन वापराववना मोडकळीस आल्याची
िाि तनदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या इमारतीींच्या िाींधकामावर झालेला रुपये ६४ को्ीींचा खचा
वाया

गेला

असन
ू ,

भाड्याच्या

इमारतीत

औद्योगीक

प्रलशक्षण

(आय्ीआय) चे वगा सरु
ु ठे वन
ू कौशल्य ववकास ववभागाने शासनाचे

सींस्थेचे

रुपयाींचे नक
ु सान केल्याचे तनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

करोडो

(५) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार दोषीीं असलेल्याींवर कारवाई करण्यािाित तसेच
इमारती ताब्यात घेण्यािाित
येत आहे,

शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात

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

सांभाजी

पाटील-ननलांगेिर

:

(१)

व्यवसाय

लशक्षण

व

प्रलशक्षण

सींचालनालयाींतगातच्या एकूण १७ सींस्थाींच्या इमारतीींपक
ै ी एकूण ७ सींस्थाींचे
हस्ताींतरण झालेले आहे . त्यातील १ सींस्थेचे भोगव्ा प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले
आहे व इतर ६

सींस्थाींचे भोगव्ा प्रमाणपत्रालशवाय हस्ताींतरण झाले आहे .

उवारीत १० सींस्थाींची

िाींधकामे अद्याप पण
ू ा झाले नसल्याने त्याींचा तािा

घेण्यात आलेला नाही. सावाितनक िाींधकाम ववभागाकडून सदर सींस्थाींचे

िाींधकाम पण
ू ा झाल्यानींतर व आवश्यक अलभलेख प्राप्त झाल्यावर इमारतीींचा
तािा घेण्यात येईल.

(२) सदर इमारतीींचे िाींधकाम पण
ू ा झाले नसल्यामळ
ु े , ०१ औद्योधगक
प्रलशक्षण सींस्था व ०१ शासकीय ताींबत्रक ववद्यालय अशा ०२ सींस्था
भाड्याच्या इमारतीमध्ये कायारत असन
ू या सींस्थाींकररता भाड्यापो्ी रूपये
३,८९,०२८/- इतका वावषाक खचा होत आहे .
(३) हे अींशत: खरे आहे .

सदर प्रश्नात उल्लेणखत केल्याप्रमाणे काही दठकाणी सायकल स््ॅ ण्ड, अींतगात
रस्ता, नळ िोडणी/पाण्याची सोय, वीि िोडणी/ववद्यत
ु ीकरण व

स्री् लाई्

हया आवश्यक सोयीसवु वधाींची पत
ा ा सावाितनक िाींधकाम ववभागाने न
ू त
केल्यामळ
ु े

व

पयाायाने

इमारत

पण
ू त्ा व

प्रमाणपत्र

सावाितनक

िाींधकाम

ववभागाकडून तनगालमत न होऊ शकल्यामळ
ु े इमारतीचा तािा घेणे आवश्यक
असन
ू ही घेता येत नाही.

(४) िाींधकाम पण
ै ी १२ औद्योधगक
ू ा असलेल्या एकूण १७ शासकीय सींस्थाींपक
प्रलशक्षण सींस्था, ०३ वसतीगह
ृ व ०२ शासकीय ताींबत्रक ववद्यालये याींच्या

िाींधकामाींसाठी एकूण रूपये ८०५९.२१ लक्ष रक्कम खचा झाली असन
ू त्यापैकी
औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्था, िळगाींव िामोद ही सींस्था स्वत:च्या इमारतीत
स्थलाींतरीत झाली असन
ू भोगव्ा प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे . ०६ सींस्था
स्वत:च्या इमारतीत आहे त, परीं तू अद्याप त्याींना भोगव्ा प्रमाणपत्र प्राप्त

झालेले नाही. ०५ सींस्था या ववभागाच्या इतर शासकीय सींस्थेमध्ये कायारत
आहे त. उवारीत ०१ औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्था व ०१ शासकीय ताींबत्रक
ववद्यालय अशा ०२ सींस्था भाड्याच्या इमारतीमध्ये कायारत असन
या
ू

सींस्थाींकररता भाड्यापो्ी रूपये ३,८९,०२८/- इतका वावषाक खचा होत आहे .
तसेच औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्था, वानगाव वसतीगहृ , वाडा वसतीगह
ृ ,पेण
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वसतीगह
ृ ्या ३ सींस्थाींच्या इमारतीतील काही कामे सावाितनक िाींधकाम
ववभागाने अपण
ू ा ठे वल्याने व आवश्यक ते अलभलेख उपलब्ध न करून

ददल्यामळ
ु े सावाितनक िाींधकाम ववभागाकडून सींस्थेच्या इमारती अद्याप या
ववभागाकडे हस्ताींतरीत करण्यात आलेल्या नाहीत.

(५) सावाितनक िाींधकाम ववभागाने सदर सींस्थाच्या इमारतीची कामे अपण
ू ा
ठे वल्याने व आवश्यक ते अलभलेख उपलब्ध न करून ददल्यामळ
ु े सावाितनक

िाींधकाम ववभागाकडून सींस्थेच्या इमारती या ववभागाकडे हस्ताींतरीत होण्यास

ववलींि झालेला आहे .सदर सींस्थाींच्या इमारतीची कामे, सावाितनक िाींधकाम
ववभागाकडून पण
ू ा झाल्यानींतर आणण भोगव्ा प्रमाणपत्र लमळाल्यानींतर या
इमारतीींचा

तािा

घेण्यात

येईल.सदर

असल्यामळ
ु े चौकशी करण्यात आली नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

प्रकरणी

याप्रमाणे

वस्तजु स्थती

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

िुलढाणा नगरपररषद अांतगात विद्यूत विभागामध्ये
एल.ई.डी लाईट खरे दी प्रिरणी झालेला गैरव्यिहार

(६४)

*

११९२६५

श्री.हषािधान सपिाळ (िल
ु ढाणा) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िल
ु ढाणा नगरपररषद अींतगात ववद्यत
ू ववभागामध्ये एल.ई.डी लाई् खरे दी

प्रकरणी झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करणेिाित स्थातनक नगरसेवकाींनी
ददनाींक १ माचा, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास जिल्हाधधकारी, िल
ु ढाणा
याींचेकडे केलेली तक्रार शासनास प्राप्त झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानूसार सींिधीं धताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

वविय दळवी, नगरसेवक व इतर नागररक याींची ददनाींक २७ फेब्रव
ु ारी, २०१८
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रोिीची तक्रार जिल्हाधधकारी, िल
ु ढाणा याींना ददनाींक १ माचा, २०१८ रोिी
प्राप्त झाली आहे .

(२) या प्रकरणी जिल्हाधधकारी याींनी ददनाींक २७ एवप्रल, २०१८ रोिीच्या

पत्रान्वये ववद्यत
ु तनररक्षक, उद्योग, ऊिाा व कामगार ववभाग, खामगाव,

जि.िल
ु ढाणा याींना चौकशी करण्यास साींधगतले असन
ू चौकशीची प्रकक्रया चालू
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नालशि पररक्षे्ात अिैध शस््ा्े आढळल्यािाित
(६५)

*

११८३४८

(भस
ु ािळ),

श्री.योगेश (िाप)ू घोलप (दे िळाली), श्री.सांजय साििारे

श्री.अननल

िदम

श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

(ननफाड),

श्री.सरदार

तारालसांह

(मल
ु ड
ुां ),

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) नालशक पररक्षेत्रातील पाच जिल््याींमधील िळगावात सवााधधक तर त्या

खालोखाल अहमदनगरमध्ये अवैध शस्त्रात्रे पोलीसाींच्या हाती लागल्याची िाि
माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, नालशक पररक्षेत्रात ददनाींक ३ ते १४ मे, २०१८ रोिीपयांत

अवयाया १२ ददवसाींत केलेल्या कारवाईत एकुण ९४ गावठी कट्टय
् ासह घातक
शस्त्रे िप्त करण्यात आली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या पररक्षेत्रातील पाच जिल््याींमधुन १० वपस्तल
व १९
ु
गावठीकट्टयासह ९३ अवैध हत्यारे हस्तगत केली गेली तसेच या जिल््याींमध्ये
गावठी कट्टे व वपस्तल
ु १५ ते ४० हिार रुपयाींना सराास ववक्री केले िात

असल्याची िाि माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, म.ु पो. ता.चाींदवड (जि.नालशक) येथे पोलीसाींनी एका िोलेरो

गाडी क्र.एमएच ०१ एसए ७४६० या गाडीचा क्रमाींक वापरुन िेकायदा शस्त्राींची

वाहतक
करीत असताना, अवैध शस्त्रे, िोलेरो व चार व्यक्तीींना अ्क
ू
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केल्याची िाि ददनाींक १५ डडसेंिर २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास तनदशानास
आली, हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले व तद्नस
ु ार िेकायदा शस्त्राींचा व्यापार करणा-याींवर कारवाई
करण्यािाित तसेच सदर व्यापार रोखण्यासाठी उपाययोिना करण्यािाित
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) नालशक पररक्षेत्रातील पाचही घ्काींमध्ये अवैध
शस्त्रे/अग्नीशस्त्राींिाित

मे

मदहन्यात

रािववलेल्या

ववशेष

मोहीमेमध्ये

दद.३/५/२०१८ ते दद.२५/५/२०१८ या कालावधीत अहमदनगर येथे एकूण ७
गावठी कट्टे , ७ दे शी िनाव् वपस््ल व इतर घातक शस्त्रे िप्त केलेले आहे त.
तसेच िळगाींव येथे एकूण ५ वपस््ल, ५ गावठी कट्टे व इतर घातक शस्त्रे
िप्त करण्याची कारवाई केलेली आहे .

(२) व (३) सदर कारवाईमध्ये नालशक पररक्षेत्रात ददनाींक ३ मे ते १४ मे,
२०१८ रोिीपयांत १२ ददवसात एकूण १० वपस््ल, १९ कट्टे व इतर घातक
शस्त्रे (तलवार, कोयते, चॉपर, चाकु, सरु े , क्र, कुऱ्हाड, गप्ु ती) िप्त
करण्याची कायावाही झालेली आहे .

नालशक पररक्षेत्रीय पाचही घ्काींमध्ये गावठी कट्टे व वपस्तल
ु १५ ते ४०

हिार रुपयाींना सराास ववक्री केले िात असल्याची िाि तनदशानास आलेली
नाही.

मोहीमे दरम्यान केलेल्या कारवाई अींतगात दाखल गन्
ु हे ही अवैध शस्त्रे

कब्िात िाळगताींना लमळून आल्यामळ
ु े दाखल झालेली आहे त. तसेच काही
गन्
ु ्याींमध्ये अवैध अग्नीशस्त्रे ही ववक्रीच्या उद्देशाने कब्िात िाळगताींना
लमळून आलेली आहे त.

(४) व (५) हे खरे आहे .
दद.

१४/१२/२०१७

रोिी

मि
ींु ई-महामागा

क्र.३

रोडवरील

मींगरुळ

्ोलनाक्यावर आरोपीींकडून अवैध शस्त्रसाठा त्यात एकूण २५ लहान मोठ्या

रायफल, पींप ॲक्शन मलशनगन व १९ ररव्हॉल्वर असे एकूण ४४ अग्नीशस्त्रे
व त्याींचा वेगवेगळा दारुगोळा एकूण ४१४० जिवींत काडतस
ु े याप्रमाणे एकूण
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१२,३७,७००/- रुपये ककीं मतीचे अग्नीशस्त्रे व दारुगोळा तसेच धचिवस्त,ु िोलेरो

गाडीत व रोख रक्कमेसह िेकायदे शीरपणे लमळवन
ू सदरचा अवैध शस्त्रसाठा
िेकायदे शीरररत्या कब्िात िाळगन
ु िोलेरो गाडीतन
ु घेवन
ू िाताींना लमळून
आले म्हणन
ु चाींदवड पो.स््े .ला. दद.१५/१२/२०१७ रोिी ग.ु र.नीं.३०६४/२०१७,

भारतीय हत्यार कायदा कलम ३ व ७ चे उल्लींघन २५ सह भा.दीं .वव.कलम
३५३, ४६८, ४८३, ३४ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला.

ववशेष पोलीस महातनरीक्षक, नालशक पररक्षेत्र याींनी सदर गन्
ु ्यास क्र.

NR/११६/MCOCA/३६५/२०१७,

दद.

२७/१२/१७

अन्वये

महाराषर

सींघ्ीत

गन्
ु हे गारी तनयींत्रण अधधतनयम सन १९९९ चे कलम ३(१)(ii), ३(२) व ३(४)

अन्वये गन्
ु ्याचा तपास करण्याची परवानगी ददली. सदर गन्
ु ्याचा सखोल

तपास करुन गन्
ु ्यातील एकूण ८ आरोपीींववरुध्द दद.११/६/२०१८ रोिी दोषारोप
पत्र सादर केले आहे . या ८ आरोपीींपक
ै ी ७ आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहे .

१ आरोपी हा ववधीसींघषीत िालक असन
ू तो सद्यजस्थतीत िालसध
ु ारगह
ृ ात
आहे .

अवैध

शस्त्राींना

प्रततिींध

होणेकरीता

ठोस

कारवाई

करण्यािाित

पररक्षेत्रातील सवा घ्क प्रमख
ु ाींना सच
ु ना ददलेल्या आहे त. जिल्हयातील प्रत्येक
मागाावर दरोडा गस्त पेरोलीींग व नाकािींदी करण्यात येत आहे . जिल्हयाचे
सरहद्दीवर चेकपोस्ट्

उभारण्यात आलेले असन
ू वेळोवेळी जिल््याींमध्ये ऑल

आऊ् जस्कम व कोम्िीींग ऑपरे शन रािववण्यात येत.े
(६) ववलींि झालेला नाही.

(६६)

*

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

नागपूर शहरात १३२८ इमारती अनधधिृत असल्यािाित
१२१५२९

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

(लशडी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा),
श्रीमती

ननमाला

गावित

(इगतपरू ी),

श्री.हषािधान

सपिाळ

(िल
ु ढाणा),

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.िाळासाहे ि
थोरात (सांगमनेर), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड), श्री.अलमन पटे ल (मि
ुां ादे िी),
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे
(आिी) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) नागपरू महानगर प्रदे श ववकास प्राधधकरण (एनएमआरडीए) क्षेत्राचा

तनयोिनिध्द ववकास व्हावा यासाठी ववकास आराखडा तयार करण्यात आला
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या क्षेत्रात गतकाळात कोणत्याही स्वरूपाची परवानगी न घेता
िाींधकाम करण्यात आलेल्या १३२८
आले असल्याची मादहती

इमारतीींना अनधधकृत घोवषत करण्यात

ददनाींक १४ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास

तनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अनम
ु ती न घेता िाींधकाम करण्यात आलेल्या इमारतीींमध्ये

११५ औघोधगक सींस्था, ७५ शैक्षणणक सींस्था, ६५ िहुमिली इमारत, ५२
रे स््ारें ्, ८८४ तनवासी तसेच अन्य िाींधकामाचा समावेश आहे , हे ही खरे
आहे काय

(४) असल्यास, या अवैध िाींधकामा ववरोधात शासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

शासन नगर ववकास ववभाग क्र. द्पीएस-२४१६/ प्र.क्र.१२२(अ)/२०१६/नवव-

९, दद. ०५/०१/२०१८ रोिीच्या अधधसच
ू नेद्वारे महाराषर प्रादे लशक तनयोिन व
नगररचना अधधतनयम, १९६६ चे कलम ३१(१) च्या तरतद
ु ीनस
ु ार नागपरू

महानगर क्षेत्राची ववकास योिना शासनाने मींिुर केलेली आहे व वगळलेल्या
क्षेत्रासाठी पन्
ु हा प्रलसध्द केलेली आहे .
(२) व (३) होय.

(४) अनधधकृत िाींधकामावर कायावाही ही त्या त्या तनयोिन प्राधधकरणाने
महाराषर प्रादे लशक तनयोिन व नगररचना अधधतनयम, १९६६ चे कलम ५२ व
५३ अन्वये करणे अलभप्रेत आहे त. या क्षेत्रासाठी नागपरू महानगर प्रदे श
ववकास प्राधधकरण हे तनयेािन प्राधधकरण आहे त.

१) नागपरू महानगर प्रदे श ववकास प्राधधकरण याींनी

महाराषर प्रादे लशक

व नगर रचना अधधतनयम, १९६६ चे कलम ५३ खाली अनधधकृत इमारत
िाींधकामाींना एकुण १४६८ नो्ीसा ििावण्यात आलेल्या आहे त. यात प्रश्न
क्र.२ मधील १३२८ इमारतीचा समावेश आहे .
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२) शासन तनणाय क्र. द्पीएस-१८१४/प्र.क्र.८२/१४/ तनयम/नवव-१३, दद.

०७/१०/२०१७ रोिीच्या शासन तनणायाद्वारे महाराषर प्रादे लशक नगर रचना

अधधतनयम, १९६६ चे कलम ५२(क) अनस
ु ार अनधधकृत िाींधकामे प्रशमन
आकार लावन
ू “प्रशलमत सींरचना” म्हणून घोवषत करण्यासाठी अधधतनयमाचे
कलम १५८(१) अन्वये तनयम प्रलसध्द केलेले असन
ू सदरचे तनयम हे दद.
३१/१२/२०१५
नो्ीसच्या

पव
ू ीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

िाींधकामासाठी
अिादार

लागू

याींना

आहे त.

अनधधकृत िाींधकाम
४४ अन्वये तनयोिन

कलम

प्राधधकरणाकडे िाींधकाम तनयमानक
ु ु ल करण्यािाितचा प्रस्ताव दाखल करता

येऊ शकतो. म्हणन
ू नागपरू महानगर प्रदे श ववकास प्राधधकरणामध्ये दद.

३१/१२/२०१५ पव
ू ीच्या ववना मींिुरीची भख
ू ींड/अलभन्यास /िाींधकामे प्रशमन
सींरचना

म्हणन
ू

घोवषत

३१/१०/२०१८ पयात आहे .

करण्यासाठी

अिा

जस्वकारण्याची

मद
ु त

दद.

(३) अनधधकृत िाींधकामाची नो्ीस दे ण्यात आलेल्या एकुण ३१० भख
ू ींड
धारकाींनी नागपरू महानगर प्रदे श ववकास प्राधधकरणाकडे प्रस्ताव सादर
केलेले आहे त. सदरचे प्रस्ताव छाननी प्रकक्रयेत आहे त. दद. ३१/१०/२०१८ पयांत
मद
ु तवाढ ददल्यानस
ु ार अिा जस्वकारणे सरु
ु आहे .

(४) आतापयात प्रशलमत सींरचना अींतगात एकुण ३८९५ अिा नागपरू महानगर
प्रदे श ववकास प्राधधकरणाकडे प्राप्त झालेले आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अांधेरी (पि
ू ा) येथील निदग
ु ाा सहिारी गह
ृ ननमााण सांस्थेमधील १७
रदहिाशी प्रशासनाच्या ननष्ट्िाळजीपणामुळे िेघर झाल्यािाित

(६७)

*

१२२९७९

श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पि
ू )ा :

सन्माननीय गह
ृ ननमााण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अींधेरी (पव
ू )ा येथील नवदग
ु ाा सहकारी सींस्थेच्या न. भ.ू मा. क्र. ४८९,

४८९/१ ते १५ या िागेवरील १७ झोपडीधारकाींना सींक्रमण लशबिरातील
सदतनका

खाली करून उपजिल्हाधधकारी (अतत./तनषका) झोपडपट्टी पन
ु वासन

प्राधधकरणाने परत ना-दरु
ु स्त घराींमध्ये राहण्याचे आदे श ददले असता त्या ना-
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दरु
ु स्त झोपड्या

प्राधधकरणाने अथवा ववकासकामाफात तनवासयोग्य जस्थतीत

करण्याचे आश्वासन मा.गह
ृ तनमााण मींत्री महोदयाींनी ददले होते, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, अद्यापपयांत

प्राधधकरण

अथवा ववकासकामाफात सदर

ना-दरु
ा ा करण्यात आलेली
ु स्त झोपड्याींची दरु
ु स्ती करून आश्वासन पत
ू त
नाही, हे ही

खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर झोपड्पट्टीधारकाींना १० वषा ररक्त असलेल्या िन्
ु या,

ना-दरु
ु स्त व ५ फू् खोल असल्यामळ
ु े पावसाळ्यामध्ये पावसाचे पाणी साचत
असल्याने मालमत्तेस व िीववतास हातनकारक असलेल्या घरात नागररकाींना
राहावे लागत आहे, हे ही

(४) असल्यास, प्राधधकरण

खरे आहे काय,

अथवा ववकासकाने सदर

झोपड्याींची दरु
ु स्ती

करून न ददल्यामळ
ु े झोपडीधारकाींनी नाईलािास्तव स्वखचााने दरु
ु स्तीकरीता

उप-जिल्हाधधकारी (अतत./तनषका) व महानगरपाललका सहायक आयक्
ु त, के/पव
ू ा
याींच्याकडे परवानगी माधगतली असता परवानगी दे ण्यात आली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, प्राधधकरण अथवा ववकासकामाफात सदर झोपड्याींची दरु
ु स्ती
करून

घेण्यािाित

ककीं वा

स्वखचााने

दरु
ु स्ती

करीता

उपजिल्हाधधकारी

(अतत./तनषका) व महानगरपाललका सहायक आयक्
ु त, के/पव
ू ा याींच्याकडून

परवानगी दे ण्यािाित शासन स्तरावरून कोणती कायावाही करण्यात आली वा
येत आहे,

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

(२), (३), (४) व (५) प्राधधकरणाने सींिधीं धत क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी केली

असन
सदर झोपडीधारकाींच्या झोपड्या तनवासयोग्य करण्यासाठी शासन
ू
तनणाय दद.११.०७.२००१ व दद. ०५.०६.२००२ च्या तरतद
ु ीींच्या अधधन दरु
ु स्तीस
झोपडीधारकाींना परवानगी दे णेिाित झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधधकरणाची हरकत
नसल्याचे प्राधधकरणाने िह
ुीं ई महानगरपाललकेस कळववले आहे .
ृ न्मि
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िेनीिुद्रि तरीिांदर (ता.लाांजा, जज.रत्नाधगरी) येथील
जेट्टीची दरु िस्था झाल्यािाित

(६८)

*

१२३३५४

श्री.राजन साळिी (राजापरू ) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िेनीिद्र
ु क तरीिींदर (ता.लाींिा, जि.रत्नाधगरी) येथे शासनाकडून काही
वषाापव
ू ी िाींधण्यात आलेल्या िेट्टीची अत्यींत दरु वस्था झाल्यामळ
ु े होडीतन
ू
ग्रामस्थाींना प्रवास करणे धोक्याचे असल्याचे

माहे मे, २०१८

दरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

मध्ये वा त्या

(२) असल्यास, समद्र
ु ाला भरती येते त्यावेळी भरतीचे पाणी तरीिींदर येथे

मोठ्या प्रमाणात लशरत असल्याने ग्रामस्थाींना िीव मठ
ु ीत धरुनच प्रवास
करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ग्रामस्थाींच्या सरु क्षेतच्
े या व दक्षतेच्या दृष्ीने िेट्टीची तात्काळ
दरू
ु स्ती करण्याची मागणी ग्रामस्थाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले व तदनस
ु ार शासन स्तरावर िेट्टीची दरू
ु स्ती करण्यािाित
कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

िेनीिद्र
ु क तरीिींदर िेट्टीचे िाींधकाम सन २००९-२०१० मध्ये करण्यात

आले असन
ू आिलमतीस िेट्टी सजु स्थतीत आहे . िेनीिद्र
ु क िेट्टी दरु
ु स्तीिाित
ग्रामस्थाींकडून कोणतीही मागणी शासनास प्राप्त झालेली नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िेडगाांि नगरमध्ये (अहमदनगर) शाहुनगर भागातील
लमलीांद सोसायटीत झालेली हत्या
(६९)

*

११९५५२

श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा), श्री.अजय चौधरी (लशिडी),

डॉ.राहूल पाटील (परभणी), डॉ.िालाजी किणीिर (अांिरनाथ), श्री.गणपत
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गायििाड (िल्याण पि
ू )ा , श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.मांगेश
िुडाळिर (िुलाा), श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केडगाींव नगरमध्ये (अहमदनगर) शाहुनगर भागातील लमलीींद सोसाय्ीत
लशवसेनेचे उपशहरप्रमख
ु व लशवसैतनक याींची ददनाींक ७ एवप्रल, २०१८ रोिी
वा त्या सम
ु ारास गोळ्या घालन
ु हत्या करण्यात आली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी पोलीसाींनी चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार आतापयांत ककती आरोपीींना अ्क केली आहे ,
त्याींची नावे काय आहे त व त्याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा
येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. सदर प्रकरणी कोतवाली पो.स््े .
अहमदनगर ग.ु र.नीं. १३६/२०१८, भादीं वव कलम ३०२, ३०३, १२० (ि), १४३,

१४४, १४५, १४७, १४८, १४९, ५०४, ५०६ सह आमा ॲक्् कलम ३, ४/२५
अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर गन्
ु ्यात १) सींददप रामचींद्र

गि
ुीं ाळ, २) िाळासाहे ि एकनाथ कोतकर, ३) भानद
ु ास महादे व कोतकर,
४) सींग्राम अरुण िगताप, ५) िािासाहे ि ववठ्ठल केदार, ६) सींददप उफा िॉन््ी

िाळासाहे ि धगऱ्हे, ७) महावीर उफा पप्पू रमेश मोकळे , ८) रवीन्द्र रमेश
खोल्लम, ९) ववशाल िाळासाहे ि कोतकर व १०) भानद
ू ास एकनाथ कोतकर
या १० आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे .

वरील सवा आरोपी सध्या

न्यायालयीन कोठडीत आहे त. सदर गन्
ु ्याचा तपास सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अचलपूर (जज.अमरािती) तालुक्यातील हळद उत्पादि
(७०)

*

शेति-याांची झालेली फसिणुि

११९८८६

श्री.सांजय साििारे (भस
ु ािळ) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
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(१) अचलपरू (जि.अमरावती) तालक्
ु यातील हळद उत्पादक शेतक-याींना माहे
माचा, २०१६ ते डडसेंिर, २०१७ या
८००

एवढ्या

रक्कमेची

काळात रुपये ३ को्ी ९१ लक्ष ९५ हिार

फसवणक
ू

करणा-या

व्यक्तीींववरुध्द

अमरावती

शहरातील समरसपरु ा, नाींदगाव खींडश्े वर व कु-ही या ततन्ही पोलीस ठाण्यात
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान गन्
ु हा नोंदववण्यात आला आहे, हे
खरे आहे काय,

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

आले

व

तद्नस
ु ार

चौकशीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

व्यक्तीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

दोषी

आढळणा-या

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

हे खरे आहे .

(२) समरसपरु ा पोलीस ठाणे येथे अप.क्र.६१/१८ भादीं वव कलम ४०६, ४२० व
३४ अन्वये चार आरोंपीववरोधात गन्
ु हा नोंदववण्यात आला आहे . गन्
ु हा
तपासावर आहे .

नाींदगाींव खींडश्े वर पोलीस ठाणे येथे अप.क्र. ७३/१८ भादीं वव कलम ४०६,

४२० व ३४ अन्वये चार आरोंपीववरोधात गन्
ु हा नोंदववण्यात आला आहे . गन्
ु हा
तपासावर आहे .

कुऱ्हा पोलीस ठाणे येथे अप.क्र.५३/१८ भादीं वव कलम ४०६, ४२० व ३४

अन्वये तीन आरोंपीववरोधात गन्
ु हा नोंदववण्यात आला आहे . गन्
ु हा तपासावर
आहे .

या

व्यवहारात

व्यतीररक्त

फसवणक
ू

अमरावती

आयक्
ु तालयामध्ये

झालेप्रकरणी

गाडगेनगर

हळद

पोलीस

व्यापाराच्या

ठाणे

येथे

अप.क्र.३६८/१८ भादीं वव कलम ४२० व ३४ अन्वये तीन आरोंपीववरोधात गन्ु हा
नोंदववण्यात आला आहे . गन्ु हा तपासावर आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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नागपूर महानगरपाललिेच्या िारखाना (स्थापत्य) विभागातील
*

(७१)

अधधिाऱ्याांनी िोट्यिधी रुपयाांचा िेलेला अपहार
११७१५०

(इस्लामपरू ) :

सन्माननीय

काय :(१)

श्री.अजजत

नागपरू

पिार

मख्
ु यमां्ी

महानगरपाललकेच्या

(िारामती),

पढ
ु ील
कारखाना

गोष्ीींचा

श्री.जयांत

पाटील

खुलासा

करतील

(स्थापत्य)

ववभागातील

अधधकाऱ्याींनी गाड्याींचे ्ायर, िॅ्रीसह स्
ु े भाग िािार भावापेक्षा पाचप्
अधधक दराने खरे दी करुन कोट्यवधी रुपयाींचा अपहार केल्याची िाि माहे

एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान शासनाच्या तनदशानास आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले आहे व त्यानस
ु ार या प्रकरणी पढ
ु े कोणती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) महानगरपाललकेच्या ददनाींक ०८/१२/२०१७ च्या
सवासाधारण

सभेमध्ये

महानगरपाललका

सदस्याींनी,

महानगरपाललकेच्या

कारखाना ववभागामाफात दर करारानस
ु ार ववववध सादहत्य खरे दीचे दर व त्याींचे

प्रत्यक्ष िािारभावानस
ु ार असलेले दर यामधे तफावत असल्याचे तनदशानास
आणून ददले ही वस्तजु स्थती आहे .
(२)

व

(३)

महानगरपाललकेमाफात

प्रस्तत
ु

प्रकरणी

ववभागीय

चौकशी

०५

अधधकारी/कमाचा-याींववरुध्द

करण्यात

येत

असन
ू ,

चौकशी

अधधकाऱ्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर यािाित महानगरपाललका स्तरावर
पढ
ु ील कायावाही करण्यात येईल असे नागपरू महानगरपाललकेने कळववले
आहे .

-----------------
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निी मुांिइा मध्ये लसडिोने वििसीत िेलेल्या िसाहतीांना पाणीपुरिठा
िरयायासाठी स्ितां् यां्णा म्हणून हे टिणे-िळां िोली ग्रीड
प्रिल्प तातडीने सुरू िरयायािाित

(७२)

*

१२०२७९

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(दहांगणघाट), अॅड.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी
(ददहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा
िळिा),

श्री.जयांत

पाटील

(इस्लामपरू ),

श्री.शलशिाांत

लशांदे

(िोरे गाि),

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि

(गह
ु ागर), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.किसन
िथोरे (मरु िाड), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सरु े श लाड (िजात) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मि
ींु इात लसडकोने ववकसीत केलेल्या कळीं िोली, खारघर, कामोठे ,

नवीन पनवेल, खाींदा कॉलनी, द्रोणाधगरी, करीं िाडे, तळोिा, उलवे वसाहतीींना
पाणीपरु वठा

करण्यासाठी

स्वतींत्र

यींत्रणा

म्हणून

हे ्वणे-कळीं िोली

ग्रीड

प्रकल्पाला ५ वषे होवन
ू सद्ध
ु ा अद्यापही कामाला सरू
ु वात झाली नसल्याचे माहे
मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पनवेल महानगरपाललका क्षेत्रातील नागरीकाींच्या वपण्याच्या

पाण्याचा प्रश्न सोडववला िाऊन नागररकाींना २० एमएलडी पाणी लमळावे
यासाठी येथील लोकप्रतततनधीींनी पनवेल महानगरपाललकेकडे व मा.पाणीपरु वठा
मींत्री याींचेकडे ददनाींक १८ एवप्रल, २०१८

रोिी वा त्यादरम्यान तसेच यापव
ू ी

वारीं वार मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त वसाहतीत ६ लाखापेक्षा िास्त असलेल्या लोकसींयेला

पाणी परु वठा करण्यासाठी लसडकोला महाराषर िीवन प्राधधकरण, नवी मि
ुीं इा
महानगरपाललकेवर अवलींिन
ू रहावे लागत असल्यामळ
ु े पाणी परु वठा करण्यास
अनेक अडचणी तनमााण होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उक्त

प्रकल्पाला

रे ल्वे

महामागा

व

वन

ववभागाकडून

परवानग्या न लमळाल्यामळ
ु े लसडको प्राधधकरणाला महाराषर िीवन प्राधधकरण
व नवी मि
ींु इा महानगरपाललकेवर अवलींिन
ू रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे
काय,
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून लसडकोने ववकसीत
केलेल्या वसाहतीींना सरु ळीत पाणी परु वठा करण्यासाठी स्वतींत्र यींत्रणा म्हणून
हे ्वणे-कळीं िोली ग्रीड प्रकल्प तातडीने सरू
ु करण्यािाित कोणती उपाययोिना
व कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) पनवेल महानगरपाललका क्षेत्रासाठी २० द.ल.लल.
पाणी लमळावे यासाठी लोकप्रतततनधीींची मागणी आहे . पनवेल महानगरपाललका
व

पनवेल

जिल््याच्या
करण्यासाठी

तालक्
ु यातील
धतीवर,
स्वतींत्र

नागरीकरण

पनवेल
िल

झालेल्या

तालक्
ु यास

प्राधधकरणाची

इतर

वपण्याच्या

तनयक्
ु ती

भागाकरीता
पाण्याचा

ठाणे

परु वठा

करण्यासींदभाात

लोकप्रतततनधीींनी मा.मींत्री (पाणी परु वठा) याींना दद.१४.३.२०१८ रोिी तनवेदन
ददले असल्याचेही आढळून येत.े

(२), (३), (४) व (५) हे ्वणे पाणीपरु वठा एम िी आर वहाळ ते कळीं िोली व
मख
ु त्वेकरुन ववकलसत होत असलेल्या ववमानतळ पन
ु वासीत गावठाणे पषु पक

नगर, कामोठे व खारघर या प्रभागाींसाठी असन
ू सदरहू काम सन, २००९
पासन
हाती घेण्यात आले आहे . उक्त प्रकल्पासाठी रे ल्वे महामींडळाच्या
ू

परवानग्या प्राप्त झाल्या असन
ू या कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या इतर
तत्सम वैधातनक मींिऱ्ू या घेण्यात आल्या आहे त.

या कामाींतगात एकूण १२.५ कक.मी. लाींिीच्या िलवादहनीपैकी राषरीय

महामागा क्र. ४-ि व राज्यमागा क्र.८१ लगत तसेच उवाररत लसडको हद्दीमध्ये
एकूण

९.२०

कक.मी.

लाींिीची

िलवादहनी,

गाढी

नदीवरील

पल
ू ,

रे ल्वे

रुळाखालील व राषरीय महामागा ४-ि खालील अनक्र
ु मे २ व ३ पश
ु थ्रु चे काम
पण
ू ा झाले आहे .

आिलमतीस ७५ ्क्के काम पण
ू ा झाले असन
ू उवाररत कामासाठी केंद्र

शासनाच्या वने व पयाावरण मींत्रालयाची मींिूरी घेण्याची कायावाही सरु
ु आहे .
असे असले तरी, कामोठे ववभागास एमआयडीसी च्या पाताळगींगा व नवी

मि
ठोक स्वरुपात
ुीं ई महानगरपाललकेच्या मोरवे पाणी परु वठा योिनेतन
ू
लसडकोमाफात पाणी परु वठा करण्यात येत आहे .

107
नवीन पनवेल, खाींदा कॉलनी, कळीं िोली, करीं िाडे या लसडकोच्या

ववकलसत

वसाहतीींसाठी

लसडकोमाफात

पव
ू ी

पासन
ू च

महाराषर

िीवन

प्राधधकरणाच्या माध्यमातन
ू पाणी परु वठ्याची व्यवस्था केलेली आहे . तसेच
लसडको

पररसरातील

ववकास

व

वाढती

लोकसींया

ववचारात

घेता

भववषयकालीन उपाय योिना म्हणून लसडकोमाफात िाळगींगा, कोंढाणे या
अन्य योिना प्रस्ताववत केल्या आहे त.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यात ट्विांिल एन्व्हायरो टे ि लललमटे ड, रॉयल ट्विांिल स्टार
क्लि आझण लसरस चेक्स लललमटे ड या िांपन्याांनी
गुांतिणुिदाराांची िेलेली फसिणुि
(७३)

*

११६७३६

श्री.अिू आजमी (मानखूदा लशिाजीनगर), श्री.सरु े श गोरे

(खेड आळां दी), श्रीमती सीमाताई दहरे (नालशि पजश्चम), डॉ.राहूल आहे र
(चाांदिड) : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात ट्ववींकल एन्व्हायरो ्े क लललम्े ड, रॉयल ट्ववींकल स््ार क्लि
आणण लसरस चेक्स लललम्े ड या कींपन्याींचे मालक श्री.ओमप्रकाश गोयींका व
सींचालक

याींनी

महाराषरासह

लमळून

पाच

मोठ्या

राज्याींतील

प्रमाणात

१२

लाख

परताव्याचे

प्रतततनधी

आलमष

आणण

१८

दाखवन
ू
लाख

गत
ींु वणक
ु दाराींची रुपये ७५०० को्ीींची फसवणक
ु केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत
ुीं वणुकीचा परतावा परत मागताना ठे वीदाराींचे परतावे
दे ण्याचे सदर कींपनीनी ्ाळा्ाळ करून सवा ठे वीदाराींची फसवणक
ू केल्याने
उक्त कींपन्याींवर फसवणक
ु ीचा गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) तसेच, नालशक जिल््यातील लासलगाव परीसरातील सलु शक्षीत तरूणाींना
एिीं्चे काम व मोठे कलमशन दे ऊन तर गत
ुीं वणक
ु दाराींना काही वषाात

गत
ुीं वणुक केलेल्या रक्कमेवर मोठ्या प्रमाणात परतावा लमळे ल असे आलमष
दाखववत

लसरस

चेक

इन्स

व

रॉयल

ट्ववींकल

स््ार

या

कींपन्याींनी

गत
ुीं वणुकदाराींची फसवणुक केल्याची िाि माहे माचा २०१८ मध्ये वा त्या
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दरम्यान उघडकीस आली असन
ीं ीत ववत्तीय
ू स्थातनक लोकप्रततनीधीनी सींिध
कींपन्याींच्या सींचालकाींवर गन्ु हे नोंदवन
ू गत
ुीं वणुकदाराींना ठे वी परत करण्याची
मागणी नालशक पोलीस आयक्
ु त याींचेकडे तनवेदनाद्वारे केलेली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, कींपनीचे
राज्यातील १८

लाख

अध्यक्ष श्री.ओमप्रकाश गोयींका व इतर प्रवताकाींनी

गत
केली असन
गोयींकाचे
ुीं वणूकदाराींची फसवणक
ू
ू

नातेवाईक आणण त्याींचे समथाक व इतर ११८ पेक्षा िास्त कींपन्याींची
मालमत्ता िप्त करावी तसेच एमपीआयडी कायद्यानस
ु ार फसवणक
ू केल्याचे
गन्
ु हे दाखल करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे
आहे काय,
(५)

असल्यास,

इतक्या

मोठ्या

प्रमाणात

आधथाक

घो्ाळा

होऊनही

प्रशासनातफे कोणतीही कारवाई केली िात नसल्याची िाि ददनाींक २ मे,
२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, या सींपण
ु ा प्रकरणाची शासनाकडून चौकशी करण्यात आली
आहे काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नस
ु ार
कींपनीचे

मालक

आणण

सींचालकाींवर

कारवाई

फसवणक
करणारे
ू

करण्यािाित

तसेच

त्याींच्याकडून पैसे वसल
ू करण्यािाित कोणती कायावाही करण्यात आली आहे
वा येत आहे,

(७) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) आरोपी ओमप्रकाश गोयींका व सींचालक याींनी

लमळून िवळपास १८.५ लाख नागररकाींकडून गत
जस्वकारल्या असन
ुीं वणक
ू
ू
सेिी अहवालानस
ु ार ९ हिार को्ी पेक्षा िास्त रक्कम गोळा केली आहे .
यामध्ये गत
ींु वणक
ू दाराींची मळ
ु रु. ४,२५६ को्ी परतावा करणे िाकी आहे .
(२) व (३) होय, हे खरे आहे .

नालशक जिल््यातील स्थातनक लोकप्रतततनधी डॉ.राहुल आहे र, वव.स.स.
याींनी गत
ींु वणक
ु दाराींना ठे वी परत करण्यािाितची मागणी केलेली आणण त्यावर

गत
ुीं वणूकदाराींच्या स्वाक्ष-या असलेले तनवेदन पोलीस अधधक्षक, नालशक
ग्रामीण याींचक
े डे दद. २६.०४.२०१८ रोिी दे ण्यात आले आहे .
(४) होय, हे खरे आहे .
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सदर प्रकरणी आरोपी कींपनीववरुध्द राज्यात महाराषर ठे वीदाराींच्या

(ववत्तीय

सींस्थाींमधील)

दहतसींिध
ीं ाचे

सींरक्षण

अधधतनयम,

फसवणूकीसींदभाात एकूण ५ गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त.

१९९९

नस
ु ार

(५) हे खरे नाही.

(६) सदर प्रकरणी चौकशी करुन ५ फौिदारी गन्
ु हे नोंद करण्यात आला आहे .
नमद
ू गन्
ु ्यातील आरोपी ओमप्रकाश िसींतलाल गोयींका यास अ्क केली

आहे . आरोपी कींपनी रॉयल ट्ववींकल स््ार क्लि प्रा.लल. व लसरस लल. याींचे
सींचालकाच्या

महाराषर

ठे वीदाराींच्या

(ववत्तीय

सींस्थाींमधील)

दहतसींिध
ीं ाचे

सींरक्षण अधधतनयम, १९९९ अींतगात ४७ स्थावर मालमत्ता सींरक्षक्षत करुन
त्यािाितची

शासन

अधधसच
ू ना

ददनाींक

३१.५.२०१८

रे ािी

रािपत्रामध्ये

प्रकालशत करण्यात आली आहे . तसेच आरोपी कींपनी व सींचालक याींचे िँक
खाते गोठववण्यात आले आहे .

आरोपी कींपनीच्या योिनेतील गत
ुीं वणुकदाराींनी मा. सवोच्च न्यायालय

येथे दाखल लसव्हील अपील क्र. २०९७१/२०१७ मध्ये दद. १०.०५.२०१८ रोिी

मा. न्यायालयाने ददलेल्या आदे शाच्या अनष
ीं ाने, शासनातफे मा.सवोच्च
ु ग
न्यायालयात हस्तक्षेप अिा दाखल करण्यात येत आहे .
(७) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मीरा रोडच्या (जज.ठाणे) िनकिया भागात िाांदळिनाची
ित्तल होत असल्यािाित
(७४)

*

११६५९४

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

(ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अलमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), श्री.अलमन पटे ल (मि
ुां ादे िी), श्री.त्र्यांििराि लभसे (लातरू ग्रामीण),

प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषािधान
सपिाळ

(िल
ु ढाणा),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(लसल्लोड), श्री.राहुल िोंद्रे (धचखली), श्री.किसन िथोरे (मरु िाड), श्री.िळीराम
लसरसिार (िाळापरू ), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम) :
सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मीरा रोडच्या (जि.ठाणे) (मीरा-भाईंदर महानगरपाललका) कनककया भागात
काींदळवन, पाणथळ, ना ववकास क्षेत्र व सीआरझेड िाधधत असताना दे खील

काींदळवनाची िेसम
ु ार कत्तल करुन मोठ्या प्रमाणात भराव ्ाकून भख
ू ींड
तयार करण्यात आल्याची िाि माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान
तनदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, काींदळवन सेलचे श्री. वासद
ु े वन याींनी पाहणी करुन ददलेल्या
अहवालानस
ु ार पयाावरणाचा ऱ्हास झाल्याची गींभीर िाि स्पष् असताना
दे खील याकडे महानगरपाललकेने दल
ा केले, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, या प्रकरणी मीरा रोड पोलीस स््े शनला गन्
ु हा दाखल
करण्यात येऊनही सींिधीं धताींवर कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(४) तसेच मीरा भाईंदर महानगरपाललका क्षेत्रातील नैसधगाक नाले, खाडी या
दठकाणी पावसाळी व भरतीचे पाणी साठववण्याची क्षमता असलेल्या क्षेत्रामध्ये

सराास डेबब्रिचा भराव ्ाकून सपा्ीकरण करून िेकायदा िाींधकामे होत
असल्याचेही माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यानच्या कालावधीमध्ये
तनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार सींिधीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अशा आशयाच्या तक्रारी महापाललका प्रशासनास
प्राप्त झाल्या, ही वस्तजु स्थती आहे .

(२) • ठाणे जिल््यातील महानगरपाललका क्षेत्रातील पयाावरणाचा ऱ्हास होत

असल्यािाित वनशक्ती पजब्लक रस्् याींनी मा.उच्च न्यायालय मि
ुीं ई येथे
रर् याधचका दाखल केली.

• त्याअनष
ीं ाने श्री.वासद
ु ग
ु े वन (सी.सी.ओ.एफ.) याींनी मा.उच्च न्यायालयाच्या
आदे शानस
ु ार स्थळ पाहणी करून अहवाल सादर केला.

• उक्त अहवालातील नमद
ू तनषकषाािाित लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेने
कायावाही पत
ा ा अहवाल शपथपत्राद्वारे मा.उच्च न्यायालयात सादर केलेला
ु त
आहे .
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(३) ना-ववकास व सी.आर.झेड. ने िाधीत क्षेत्रामध्ये माती भराव केल्याने

मौिे उत्तन येथे दद. ११.०६.२०१८ रोिी व गौरव लस्ी लमरा रोड येथे

दद.१५.०६.२०१८ रोिी पोलीस स््े शनमध्ये सींिधीं धताींववरूध्द महानगरपाललकेने
गन्
ु हे दाखल केले आहे त. सदर गन्
ु ्याचा तपास सरू
ु आहे .

(४) व (५) • अशा आशयाच्या तक्रारी दे खील महापाललका प्रशासनास प्राप्त
झाल्या आहे त.
•

माती

भराव

रोखण्यासाठी

पथकाची

अींमलििावणी करण्यात येत आहे .

तनयक्
ु ती

केली

असन
ू

त्याची

• खाडीलगत डेबब्रि ्ाकून सपा्ीकरण केलेली िागा ही लमठागर ववभागाची
असल्याने

त्यावर

उभारलेल्या

अनधधकृत झोपड्या तोडण्याची

सींयक्
ु तपणे करण्यात येत असल्याचे महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

कायावाही

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

नालशि शहरात मोटार सायिलीांची होत असलेली चोरी
(७५)

*

११८४२१

श्री.योगेश (िाप)ू घोलप (दे िळाली) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नालशक शहरात गत १३८ ददवसाींत चोरट्याींनी १७४ मो्ारसायकली
पळवन
ू नेल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यापैकी ककती मो्ारसायकलीींचा शोध लागला असन
ू ककती

िणाींना अ्क केली तसेच त्याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,
(३)

तसेच,

मो्ारसायकलीींची

चोरी

उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे,

रोखण्यासाठी

शासनाने

कोणती

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) पोललस आयक्
ु तालय नालशक शहर हद्दीत

दद.०१.०१.२०१८ ते ३१.०५.२०१८ या कालावधीत मो्ारसायकल चोरीचे १७५
गन्
ु हे दाखल आहे त.
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(२) माहे िानेवारी, २०१८ ते मे,
कायावाही

२०१८ या कालावधीत करण्यात आलेली

मो.सा.चोरी एकुण मो.सा.चोरी अ्क आरोपी
दाखल गन्ु हे

१७५

उघड गन्
ु हे

४६

केलेली कायावाही.

सींया

५९

गन्
ु हे दाखल करून उघडकीस
आलेल्या

आरोपीींना

गन्ु हयाींमध्ये
अ्क

५९

करण्यात

आले आहे . गन्
ु हयाींचा तपास
पण
ु ा

करून

आरोपीताींववरूध्द मा.न्यायाल
यात

दोषारोपपत्र

दाखल

करण्याची कायावाही करण्यात
येत आहे .

(३) नालशक पोललस आयक्
ु तालय हद्दीत मो्ारसायकल चोरीला प्रततिींध
होण्यासाठी अलभलेखावरील गन्
ु हे गाराींना वारीं वार चेक केले िाते. नाकािींदीद्वारे

वाहन तपासणी/िेल ररललि गन्
ु हे गाराींची तनयलमत तपासणी केली िाते.
गदीच्या

दठकाणी/सावाितनक

दठकाणी/पाककांगच्या

दठकाणी

रदहवासी

नागररकाींमध्ये मो्ारसायकल चोरी न होण्यासाठी योग्य त्या सच
ू ना दे वन
ू
िनिागत
ृ ी केली िाते. पेरोललींग दरम्यान अचानकपणे वाहनाींची कागदपत्र
पडताळणी केली िाते.

गॅरेि चालकाींना चोरीचे अगर सींशतयत वाहन आल्यास त्यािाित त्वरीत

मादहती दे ण्याच्या, डुजप्लके् चावी िनववणारे /नींिर प्ले् तयार करणारे याींना
मो्ार वाहन मालकाींच्या कागदपत्राींची पडताळणी करण्याच्या सच
ु ना दे ण्यात
आल्या

आहे त.

िेवारस

पोललस

ठाण्याींकडील

मो्ारसायकल/वाहन

लमळून

आल्यास

प्रादे लशक

पररवहन कायाालयाकडून मादहती घेवन
ू वाहन मालकाचा शोध घेतला िातो.
माशाल

याींचक
े डून

वप्र

सतत

मोिाईल/लस.आर

गस्त

घालण्यात

मोिाईल/डी.िी

येत.े

वाहन

मोिाईल/बि्

चोरी

घडलेल्या

दठकाणाींचा डम डा्ा प्राप्त करून तो ॲनालललसस करून गन्
ु हे उघडकीस
आणण्याचे सवोतोपरी प्रयत्न केले िातात.
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(४) ववलींि झालेला नाही.

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

िह
ु ई महानगरपाललिेमध्ये ई -ननविदा गैरव्यिहाराची चौिशी पण
ू ा
ृ न्मांि
होऊनही दोषी अधधिाऱ्याांविरुद्ध िारिाई होत नसल्यािाित

(७६)

*

१२१८४२

श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पि
ू )ा :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िह
ुीं ई महानगरपाललकेमध्ये ई-तनववदा गैरव्यवहार, रस्ते गैरव्यवहार व
ृ न्मि
नालेसफाई गैरव्यवहार यापैकी ई-तनववदा गैरव्यवहार सवाप्रथम तनदशानास
आला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रस्ते गैरव्यवहार व नालेसफाई गैरव्यवहाराची चौकशी पण
ू ा
होऊन दोषी अधधकारी व कींत्रा्दार याींच्याववरुद्ध नाममात्र कारवाई करण्यात
आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ई-तनववदा गैरव्यवहार हा रस्ते गैरव्यवहार व नालेसफाई

गैरव्यवहाराच्या अगोदरचा असन
ू ही त्या गैरव्यवहारात पी/उत्तर ववभागाचे

तत्कालीन सहाय्यक आयक्
ु त याींच्यासह ८४ अधधकाऱ्याींची चौकशी पण
ू ा
होऊनही

िह
ुीं ई
ृ न्मि

महानगरपाललका

आयक्
ु ताींनी

दोषी

अधधकाऱ्याींववरुद्ध

अद्यापपयांत हे तप
ु रु स्सरपणे कारवाई केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िह
ुीं ई महानगरपाललकेमध्ये ई-तनववदा गैरव्यवहारातील
ृ न्मि
दोषी

अधधकाऱ्याींववरुद्ध

कारवाई

करण्यािाित

कायावाही करण्यात आली वा येत आहे,

शासन

स्तरावरून

कोणती

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) िह
ुीं ई महानगरपाललकेस सन २०१३-१४ मध्ये
ृ न्मि
ई-तनववदा

अतनयलमततेिाितची

तक्रार

प्राप्त

झाली

होती.

त्यानष
ीं ाने
ु ग

उपायक्
े ाफात प्राथलमक चौकशी करण्यात आली. सदर
ु त, पररमींडळ-१ याींचम

प्राथलमक चौकशी दरम्यान तनदशानास आलेल्या अतनयलमततेच्या अनष
ीं ाने
ु ग
तीन उपायक्
ु ताींच्या बत्रसदस्यीय सलमतीमाफात सवांकष चौकशी करण्यात येत
आहे .
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(२) रस्ते व नालेसफाई घो्ाळा चौकशी प्रकरणात दोषलसध्दतेच्या प्रमाणात
दोषी

अधधकारी/कमाचारी

व

कींत्रा्दार

याींच्याववरुध्द

महानगरपाललकेमाफात खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली आहे :-

िह
ुीं ई
ृ न्मि

रस्ते गैरव्यवहार :-

• ्प्पा-१ अींतगात ९६ अलभयींते व ्प्पा-२ अींतगात १६७ अलभयींते दोषी
आढळले असन
ू उपरोक्त दोन्ही चौकशीमध्ये ८४ अलभयींते सामातयक आहे त.
•

सामातयक

असलेल्या

८४

अलभयींत्याींववरुध्द

दोन्ही

्प्प्यात

चौकशीमध्ये िास्त असलेली लशक्षा अींततम करण्यात आली आहे .

केलेल्या

• ३ कींत्रा्दार व २ त्रयस्त पक्ष गण
ु वत्ता लेखापररक्षक याींना काळ्या यादीत
्ाकण्यात आले आहे .

• ६ कींत्रा्दार व २ त्रयस्थ पक्ष गण
ु वत्ता लेखापररक्षक याींचेववरुध्द गन्
ु हा
दाखल करण्यात आला आहे.

• सदर प्रकरणी ्प्पा-२ च्या अनष
ीं ाने, एकूण ११ कींत्रा्दाराींवर कारणे
ु ग

दाखवा नो्ीस ििावण्यात आली असन
ू , त्याींची सन
ु ावणी प्रकक्रया अींततम
्प्प्यात आहे .

नालेसफाई गैरव्यवहार :-

• १३ कमाचाऱ्याींना तनलींबित करण्यात आले असन
ू त्याींच्यािाित खात्याींतगात
चौकशी पण
ू ा झाली असन
ू लशक्षादे श ििाववण्यात आले आहे त.

• मोठ्या नाल्याींच्या ३२ कींत्रा्ाींसि
ीं ध
ीं ीत कमाचारी व अधधकारी याींचा सहभाग
तनजश्चत करुन त्याींच्याववरुद्ध खात्याींतगात सवांकष चौकशीची कारवाई करण्यात

येत आहे . त्याअनष
ीं ाने ८० कमाचाऱ्याींवर ९६ दोषारोपपत्रे व तनलींबित
ु ग

करण्यात आलेल्या १३ कमाचाऱ्याींवर परु वणी दोषारोपपत्रे अशी एकूण १०९
दोषारोपपत्रे ििाववण्यात आली आहे त.

• २४ नालेसफाई आणण २ व्ही.्ी.एस. कींत्रा्दार तसेच ८ विनका्ा ठे केदार

याींच्याववरुद्ध आधथाक गन्
ु हे ववभागाकडे ददनाींक ३०.१२.२०१५ रोिी गन्
ु हा
दाखल करण्यात आलेला आहे .

• २४ नालेसफाई कींत्रा्दाराींना काळ्या यादीत ्ाकण्यात आले असन
ू ,
त्याअींतगात

(speaking

त्याींच्यावर
order)

ििाववण्यात

सींिधीं धत

आलेल्या

कींत्रा्दाराींनी

िोलक्या

सादर

केलेल्या

आदे शाववरुध्द

अवपलाच्या
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अनष
ीं ाने अततररक्त आयक्
ु ग
ु त (प्रकल्प) याींच्यामाफात पढ
ु ील कायावाही सरु
ु
आहे .
(३)

प्राथलमक

चौकशी

दरम्यान

तनदशानास

आलेल्या

अतनयलमततेच्या

अनष
ीं ाने तीन उपायक्
ु ग
ु ताींच्या बत्रसदस्यीय सलमतीमाफात ८४ अधधकारी /
कमाचाऱ्याींची खात्याींतगात सवांकष चौकशी करण्यात येत आहे .

(४) चौकशी अहवालाअींती लसध्द होणाऱ्या अतनयलमततेच्या अनष
ीं ाने सींिधीं धत
ु ग

अधधकारी / कमाचाऱ्याींवर लशक्षेची कारवाई िह
ुीं ई महानगरपाललकेमाफात
ृ न्मि
करण्यात येणार आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नागपूर महानगरपाललिेच्या प्राथलमि शाळाांमधील विद्याथ्यांची
पटपडताळणी िरयायासाठी खरे दी िरयायात आलेले
िॅमेरे गायि झाल्यािाित
(७७)

*

११७१५१

(इस्लामपरू ) :
काय :-

श्री.अजजत

सन्माननीय

पिार

मख्
ु यमां्ी

(िारामती),

पढ
ु ील

गोष्ीींचा

श्री.जयांत

पाटील

खल
ु ासा

करतील

(१) नागपरू महानगरपाललकेच्या प्राथलमक शाळाींसाठी सवा लशक्षा अलभयान
योिनेअत
ीं गात
आलेल्या

३०

ववद्यार्थयाांची
कॅमेऱ्याींपक
ै ी

प्पडताळणी

१०

कॅमेरे

करण्यासाठी

गायि

खरे दीिाितची नस्ती दे खील गहाळ झाल्याचे
आहे काय,

खरे दी

झाल्याचे

करण्यात

तसेच

कॅमेरे

तनदशानास आले आहे , हे खरे

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

आली वा येत आहे,

व त्यानस
ु ार या प्रकरणी पढ
ु े कोणती कारवाई करण्यात

(३) असल्यास, उक्त्ा घ्नेिाित पोलीसात गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे
काय, तसेच गन्
ु हयाच्या तपासािाितची सद्य:जस्थती काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) सन २०११-१२ या आधथाक वषाात प् सींयेसाठी शाळे तील

ववद्यार्थयाांचे फो्ो काढण्याकररता एकूण ३० कॅमेरे खरे दी करण्यात आलेले
होते.

सदरचे

कॅमेरे

तत्काललन

सेवातनवत्ृ त

कतनषठ

ललपीक

याींच्या

अखत्याररत होते. त्याींच्या सेवातनवत्ृ तीनींतर सदरचे कायाालय स्थलाींतरीत
झाले आहे .

यावेळी या कायाालयातील अलभलेख /नस्त्या/ सादहत्य स्थानाींतररत

करताना ३० कॅमेऱ्यापैकी १० कॅमेरे व कॅमेऱ्याच्या खरे दीिाितची मळ
ू नस्तीही
आढळून आलेली नाही, ही वस्तजु स्थती आहे .
तथावप,

प्रस्तत
ु

प्रकरणातील

सींिध
ीं ीत

कमाचा-याींनी

‘अींडर

पोष्’

ििािदारी जस्वकारुन १० कॅमेऱ्याींची मळ
ू तनववदा ककीं मतीनस
ु ार येणारी रक्कम
रु.१,०९,९००/- महानगरपाललकेकडे िमा केलेली आहे .

तसेच या प्रकरणािाित सदर पोलीस स््े शन येथे ददनाींक १४/०५/२०१८

रोिी महानगरपाललकेच्या वतीने ररतसर तक्रार दाखल केलेली आहे .
-----------------

विधान भिन :
नागपूर.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा
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