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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी
मांगळिार, ददनाांि २५ जुल,ै २०१७ / श्रािण ३, १९३९ ( शिे )
(१)

मुख्यमां्ी

(३)

िामगार, िौशल्य वििास, भि
ू ां प पन
ु िासन,

(२)

गह
ृ तनमााण मां्ी

माजी सैतनिाांचे िल्याण मां्ी

याांचे प्रभारी
विभाग

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६४
-------------------------------------

निी मुांबईिील भूखड
ां ससडिोच्या ित्िालीन अधधिा-याांनी व्हहनस सहिारी
गह
ृ तनमााण सांस्थेला बेिायदे शीरररत्या हस्िाांिरीि िेल्याबाबि

(१)

*

८५०८२

श्री.सतु नल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नवी मब
ींु ईतील, सीवुड सेक््र ५८- ए, प्लॉ् क्र.८ हा रुपये २० को्ी
ककीं मतीचा भख
ीं डॉ. डी.के. शींकरन सममतीपासन
व
लपवन
ू ड
ू हे तप
ू ूवक
ू मसडकोचे

तत्कालीन पणन व्यवस्थापक याींनी केवळ ४ को्ी रुपये ककीं मतीला ववक्री करुन

मसडकोचे सुमारे १६ को्ी रुपयाींचे आर्थवक नक
ु सान केल्याची बाब ननदशवनास
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, डॉ.डी.के. शींकरन सममतीने एकूण ८२ भूखड
ीं घो्ाळयाींपक
ै ी ५०
भख
ीं गैरव्यवहाराची चौकशी करुन कारवाई केली असन
उववररत ३२ भख
ीं
ू ड
ू
ू ड
प्रकरणाींची अद्यापही चौकशी न करता प्रकरण सींगनमताने दडपण्यात आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त, सीवड
ीं
ु सेक््र ५८- ए, प्लॉ् क्र. ८, मधील, भख
ू ड
‘व्व्हनस सहकारी गह
ृ ननमावण सींस्थेला’ बेकायदा हस्ताींतरीत केल्याप्रकरणाची

शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्व काय आहे त, त्यानुसार
दोर्ीींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच उक्त भूखड
ीं ताब्यात घेण्याबाबत तसेच शींकरन सममतीच्या उववररत
भख
ीं प्रकरणाबाबत मसडको तथा शासनातर्फे करण्यात आलेल्या कायववाहीची
ू ड
सद्यःव्स्थती काय आहे ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) मसडको महामींडळाचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय
सींचालक याींच्या दद.२६.५.२००३ ते दद.२८.१२.२००४ या कायवकाळात झालेल्या

भख
ीं वा्पाची चौकशी करण्यासाठी शासनाने डॉ.शींकरन सममती गठीत केली
ू ड
होती.

व्व्हनस

सहकारी

गह
ृ ननमावण

सींस्थेस

करावयाच्या

भूखड
ीं वा्पास

तत्कालीन व्यवस्थापकीय सींचालक याींनी दद.२५.१२.२००४ रोजी मान्यता ददली

होती. तथावप, भूखड
ीं वा्पाचा दर ननव्चचत करुन सदर सींस्थेस दद.२४.१.२००५
रोजी भख
ीं ाचे वा्पपत्र दे ण्यात आल्याने सदर भख
ीं ाची सममतीमार्फवत चौकशी
ू ड
ू ड
करण्याचा प्रचन उद््ावत

नाही. डॉ.शींकरन सममतीने एकूण ८३ प्रकरणाींची

तपासणी केली. सममतीच्या अहवालाप्रमाणे ५० प्रकरणाींत गींभीर अननयममतता
आढळून आली. ११ प्रकरणे सींशयास्पद होती, २२ प्रकरणाींचे वा्प योग्य
असल्याचे आढळून आले.

(३) व (४) भख
ीं वा्पासाठी आकारावयाच्या दराबाबत मसडकोचे ननव्चचत धोरण
ू ड

असताना, व्व्हनस सहकारी गह
ीं वा्प करताना धोरणास
ृ ननमावण सींस्थेस भूखड
अपवाद करुन काही सवलत दे वन
ू मसडकोचे आर्थवक नक
ु सान झाले ककीं वा कसे

याबाबतची चौकशी अप्पर पोलीस महासींचालक, राज्य गुन्हे अन्वेर्ण ववभाग
याींचे मार्फवत करण्यात आली आहे . राज्य गुन्हे अन्वेर्ण ववभागाकडून गह
ृ
ववभागास दद.२९.५.२०१३ रोजी अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालाच्या

अनर्
ु ींगाने गह
ु ील कायववाही करण्यात येत
ृ ववभागाशी ववचारववननमय करुन पढ
आहे .

-----------------
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राज्यािील सायबर गन्
ु हयाांिर प्रतिबांध घालण्यासाठी राबविण्याि येि
असलेला सायबर सुरक्षा प्रिल्प

(२)

*

९०१०५

श्री.बाळासाहे ब थोराि (सांगमनेर), श्री.सांजय पोिनीस (िसलना),

श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.त्र्यांबिराि सभसे (लािूर ग्रामीण), श्री.डी.पी.सािांि
(नाांदेड उत्िर) :
काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्यात सायबर गुन्हयाींचे प्रमाण वाढत असन
ू गत तीन वर्ावत राज्यात
५८६१ सायबर गुन्हे दाखल झालेले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

त्याला

प्रनतबींध

करण्याकररता

सायबर

सुरक्षेसाठी

राज्य

शासनाकडून ८३७ को्ी रुपये खचावचा प्रकल्प राबववण्याचा ननणवय माहे एवप्रल,

२०१७ च्या पदहल्या आठवडयामध्ये वा त्या दरम्यान घेण्यात आलेला आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकल्पाचे स्वरुप काय आहे व सदर प्रकल्प ककती
कालावधीत कायावव्न्वत करण्यात येणार आहे ,

(४) राज्यात सायबर गुन्हयाींचे प्रमाण वाढत असल्यामळ
ु े उक्त प्रकल्प कायावव्न्वत
होईपयंत

कोणती

पररणामकारक

राबववण्यात आली वा येत आहे ,

प्रनतबींधात्मक

उपाययोजना

शासनाकडून

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) राज्यात सन २०१४ ते २०१७
इतक्या सायबर गुन्हयाींची नोंद झाली आहे .

(माहे मे पयंत) ५७३२

(२) सायबर सुरक्षा प्रकल्पाकररता पढ
ु ील पाच वर्ांकररता रुपये ८३७,८६,०७,३५०/-

इतकी रक्कम खचव करण्यास दद.०४.०६.२०१६ रोजी प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात
आली आहे .

(३), (४) व (५) सायबर गन्
ीं ात गन्
ु हयासींबध
ु हयाींचा शोध अर्धक पररणामकारक व
त्यात सुसुत्रता आणण्याकररता सायबर कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे .

प्रकल्पाींतगवत राज्यात ४७ सायबर लॅ बची स्थापना करण्यात आली असून त्याींना
पोलीस ठाण्याचा दजाव दे ण्यात आला आहे . या सायबर लॅ बमध्ये अत्याधनु नक
तपास यींत्र,े साधनसामुग्री तसेच इतर उपकरणे याींची खरे दी व पुरवठा प्रकक्रया
सरु
ु आहे .
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प्रकल्पाकररता मसव्स््म इींद्ग्रे्र म्हणन
ू सी-डॅक या सींस्थेस नेमण्यात

आले आहे . सदर प्रकल्पाींतगवत तींत्रज्ञानयुक्त गुन्हे अन्वेर्ण केंद्र, तींत्रज्ञानयुक्त

पोमलमसींग व ववचलेर्ण केंद्र, सायबर प्रमशक्षण केंद्र, सुरक्षा व्यवहार केंद्र, डा्ा
सें्र इत्यादीींचा समावेश आहे .

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

िाांद्रे िुलाा िॉम्प्लेक्समध्ये स्पाईस ॲण्ड ग्रेन्स या परदे शी िांपनीने
िेलेले अनधधिृि बाांधिाम

(३)

*

८५४८६

श्री.सरदार िाराससांह (मल
ु ांड
ु ), श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वाींद्रे कुलाव कॉम्प्लेक्स मधील ‘वोक एक्सप्रेस’ हे चायननज रे स््ॉरीं ् बेकायदा
असून ‘स्पाईस ॲण्ड ग्रेन्स’ या परदे शी कींपनीला हे र्फुडको्व चालववण्यासाठी

भाडेतत्वावर ददल्यानींतर या कींपनीने तेथे केलेले अनर्धकृत बाींधकाम पाडून
्ाकण्याबाबत
पाडण्यास

एमएमआरडीएने

मा.

नगरववकास

नो्ीस

दे ऊनही

राज्यमींत्री

याींनी

सदर

बेकायदे शीर

स्थर्गती

बाींधकाम

ददल्याची

बाब

ददनाींक ७ जून, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननदशवनास आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, एमएमआरडीएने एमआर्ीपी कायद्यानुसार सदर कींपनीला
नो्ीस बजावल्यानींतर नगरववकास राज्यमींत्री याींनी एमएमआरडीएच्या प्रस्ताववत
कारवाईला

स्थर्गती

दे ऊन

सववसाधारण कारणे काय आहे त,

बेकायदे शीर

बाींधकामाला

सहकायव

करण्याचे

(३) असल्यास, एमएमआरडीएने बेकायदे शीर बाींधकामाबाबत स्पाईस ॲण्ड ग्रेन्स
कींपनीला

ददलेली

नो्ीस

चुकीची

असल्याबद्दल

कलमान्वये सदर बाींधकाम पाडण्यास स्थर्गती ददली,

राज्यमींत्री

याींनी

कोणत्या

(४) असल्यास, सदर बेकायदे शीर बाींधकाम ककती ददवसात ननषकामसत करण्यात
येणार आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ते (३) प्रस्तत
ू प्रकरणी स्पाईस ॲण्ड ग्रेन्स ्व्हरसी
प्रायव्हे ् मलमम्े ड

याींनी वाींद्रे कुलाव सींकुलातील जीएन ब्लॉकमधील, भूखड
ीं क्र.सी

५ या ममळकतीमधील अबवन र्फुड

प्लाझा या इमारतीमधील बाींधकामासींदभावत

मुींबई महानगर प्रदे श ववकास प्रार्धकरणाने बजावलेल्या नो्ीसीस स्थर्गती
दे ण्याची ववनींती ददनाींक ९.८.२०१६ रोजी केलेली होती.
प्रार्धकरण

त्यावर

याींनी सन
ु ावणी होईपयंत स्थर्गती दे णेचे शेरे नोंदववले होते.

अवपमलय

तथावप

याबाबत कायदे शीर तरतद
ू ी अवपलीय प्रार्धकरणास अवगत करण्यात येवन
ू

प्रकरणी कोणतेही स्थगन आदे श शासन नगरववकास ववभागाकडून मुींबई महानगर
प्रदे श ववकास प्रार्धकरणास

कळववले

नसल्याचे, महानगर आयुक्त, मुींबई

करणेच्या

सूचना

२३.१२.२०१६

ननकालात

काढणेत

महानगर प्रदे श ववकास प्रार्धकरण याींना कळवन
ू
ददनाींक

रोजी

ननयमानुसार उर्चत कायववाही
दे णेत

आलेल्या

आहे त.

त्याचप्रमाणे स्पाईस ग्रेन्स मलमम्े ड याींचा अजव ददनाींक १० जानेवारी, २०१७ रोजी
येत

असलेबाबत

त्याींनाही कळववण्यात

आलेले

शासनाकडून कोणतेही स्थगनादे श सदर प्रकरणी दे णेत आलेले नाहीत.

आहे .

(४) व (५) वोक एक्प्रेस हया चायनीस रे स््ॉरीं ् कींपनीने र्फुडको्व इमारतीच्या
तळमजल्यावर

भाडेतत्वावर

(््ा)

वापर

ददलेल्या

गाळयामध्ये

केलेले

काचेच्या

मभींतीचे

बाींधकाम त्याींनी स्वत: ननषकामसत केलेले आहे . परीं तु गाळयासमोरील व्हराींडा
याचा

ते

रे स््ॉरीं ्च्या

बैठक

व्यवस्थेसाठी

काढण्याबद्दल प्रार्धकरणामार्फवत कारवाई सरु
ु आहे .

करत

असन
ू

ते

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

मुांबई शहरािील िरळी, नायगाांि, डडलाई रोड येथील बीडीडी
चाळीांच्या पन
ु विािासाबाबि

(४)

*

८४९३८

श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.हनुमि
ां डोळस (माळसशरस),

श्री.सुरेश लाड (िजाि), श्री.ददपि चहहाण (फलटण), श्री.नसीम खान (चाांददिली),
श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), श्री.शामराि ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराड
उत्िर), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.व्जिें द्र आहहाड

(मुांब्रा िळिा), श्री.अिुल भािखळिर (िाांददिली पि
ू )ा , श्री.सशरीषदादा चौधरी
(अमळनेर) :
काय :-

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
ृ तनमााण मां्ी पढ
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(१) मींब
ु ई शहराींतील वरळी, नायगाींव, डडलाई रोड येथील १९४ बीडीडी चाळीींच्या
पुनवववकास प्रकल्पाचे भमू मपज
ू न मा.मुख्यमींत्री याींच्या हस्ते ददनाींक २२ एवप्रल,
२०१७ रोजी करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या बीडीडी चाळीींच्या पन
ु वववकासाचे काम कोणकोणत्या ववकासक
कींपनीला दे ण्यात आले आहे व तेथील रदहवाशाींना ककती कारपे्ची सदननका
दे ण्यात येणार आहे ,

(३) असल्यास, याबाबत रदहवाशाींबरोबर पुनवववकासाबाबत करारनामा करण्यात
आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, रदहवाशाींबरोबर कोणतेही करारनामा न केल्यामुळे रदहवाशी
सींघ्नेने शासनाच्या धोरणाबाबत तीव्र ववरोध करुन आपल्या मागण्याचे ननवेदन

मा.मुख्यमींत्री, गह
ृ ननमावण मींत्री याींच्याकडे माहे एवप्रल, २०१७ रोजीच्या सुमारास
ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या ननवेदनाचे स्वरुप काय आहे व याबाबत शासनाने कोणती
तातडीची कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे िा : (१) व (२) बी.डी.डी. चाळीच्या पन
ु वववकास प्रकल्पाचे
भूममपज
ू न मा. मख्
ु यमींत्री याींच्या हस्ते दद.२२.०४.२०१७ रोजी करण्यात आले आहे .

नायगाव व ना. म. जोशी मागव येथील बी.डी.डी चाळीींच्या पन
ु वववकास

प्रकल्पाच्या
जागनतक

बाींधकामासाठी

ननववदा

बाींधकाम

मागववण्यात

कींत्रा्दार

आल्या

होत्या.

ननयुक्तीकररता
त्यानस
ु ार

म्हाडामार्फवत

नायगाव

येथील

पुनवववकास प्रकल्पाच्या बाींधकामासाठी मे. लासवन ॲन्ड ्ुब्रो मल. आणण ना. म.
जोशी मागव येथील पन
ु वववकास प्रकल्पाच्या बाींधकामासाठी मे. शापुरजी पालनजी
ॲन्ड को. प्रा. मल. या बाींधकाम कींत्रा्दाराींची ननयक्
ु ती करण्यात आलेली आहे .

तसेच वरळी येथील बी.डी.डी. चाळीींच्या पन
ु वववकास प्रकल्पाचे बाींधकामासाठी
म्हाडामार्फवत दद.०३.०४.२०१७ रोजी जागनतक ननववदा मागववण्यात आल्या आहे त.
तसेच ववननयम ३३ (९) (ब) मधील तरतद
ु ीनुसार सदर चाळीतील पात्र रदहवाशाींना

४६.४५ चौ. मी. च्ई क्षेत्रर्फळाची पन
ु ववसन सदननका मालकी तत्वावर दे ण्यात
येणार आहे .
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(३), (४) व (५) बी.डी.डी. चाळीतील रदहवाचयाींची पात्रता ठरववण्याच्या अनर्
ु ींगाने
दद.२८.०६.२०१७

रोजीच्या

शासन

ननणवयान्वये

आवचयक

मागवदशवक

सूचना

ननगवममत करण्यात आलेल्या आहे त. सदर शासन ननणवय तसेच बह
ृ न्मुींबई ववकास

ननयींत्रण ननयमावलीतील ववननयम ३३ (९) (ब) मधील तरतुदीींच्या आधारे सदर
चाळीतील रदहवाचयाींची पात्रता ठरववण्याची कायववाही शासनाने नेमलेल्या सक्षम
प्रार्धका-याींकडुन

करण्यात

येत

आहे .

सदरहू कायववाही पूणव
म्हाडाकडुन पात्र भाडेकरुीं सोबत करारनामा करण्यात येणार आहे .

झाल्यानींतर

(६) प्रचन उद््ावत नाही.

----------------बी.हही.जी. इांडडया या िांपनीने िां्ाटािील अटीांचे पालन न िेल्याबाबि
(५)

*

८४९५९

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

(सशडी), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पव्श्चम), श्री.अमर
िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपूर सुधार प्रन्यासने

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

सन २०१२-२०१३ आणण सन २०१३-१४ या

कालावधीमध्ये १ लाख ६० हजार झाडे लावण्याचे कींत्रा् पुण्यातील बी.व्ही.जी.
इींडडया (भारत ववकास प्रनतषठान) या कींपनीला दे ऊन १९ को्ी ५२ लाख ८४
हजार रूपये अदा केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वक्ष
ृ रोपणासह सवव झाडे व्जवींत ठे वण्याची अ् या करारात

असताींनाही यातील जवळपास एक लाख झाडे गायब झाली असन
सदर
ू

कींत्रा्दारास करोडो रूपयाींचे वेतन दे ण्यात आले असल्याचे ददनाींक १५ जन
ू , २०१७
रोजी वा त्या सुमारास ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय व
तद्नस
ु ार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय. हे खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .
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महालेखाकार

नागपरू

याींनी

सन

२०११

ते

२०१४

या

वर्ीच्या

लेखापररक्षणात याबाबत आक्षेप घेऊन त्याबाबत नागपूर सुधार प्रन्यासला ददनाींक
२२/०५/२०१५ च्या पत्रान्वये कळववले आहे .

या प्रकरणी नागपूर सुधार प्रन्यासकडून करण्यात आलेल्या चौकशीअींती

व प्रत्यक्ष पहाणीअींती ५१ ्क्के झाडे व्जवींत असल्याचे आढळून आले आहे .

(३) व (४) प्रस्तत
प्रकरणी लोकप्रनतननधीकडून प्राप्त तक्रारीच्या अनर्
ु
ु ींगाने,
नागपूर सुधार प्रन्यासने ७ कमवचा-याींना ननलींबबत केले आहे .

तसेच इतर २५ अर्धकारी / कमवचारी याींचे खल
ु ासे मागववण्यात आले

असून, ते प्राप्त झाल्यानींतर, ननयमानुसार पढ
ु ील कायववाही नागपूर सुधार
प्रन्यासकडून करण्यात येणार आहे .

तथावप, कींत्रा्दाराकडून जास्तीत जास्त झाडाींची पुनल
व ागवड करुन

घेण्याच्या अनुर्ींगाने, चालू पावसाळ्यात कींपनीकडून प्रथम ्प्प्यात १०,००० झाडे
लावण्याचे कींपनीने मान्य केले आहे .
ददसून

असे असले तरी, कींत्रा्ातील अ्ीींचे पालन झाले नसल्याचे प्रथमदशवनी
येत

करण्याबाबत
आहे त.

असल्याने,

अ्ी

व

शती

भींगाबाबत

सींबींर्धताींववरुध्द

कारवाई

सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास याींना सूचना दे ण्यात आलेल्या
-----------------

जळगाि नगरपासलिेि घरिुल योजनेसह राबविलेल्या विविध योजनाांमध्ये
गैरहयिहार झाल्याबाबि

(६)

*

८९९८२

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) जळगाव नगरपामलकेने घरकुल योजनेसह राबववलेल्या ववववध योजनाींमध्ये
गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारीींवरुन गन्
ु हे दाखल केले असन
ू या प्रकरणी शासनाने

तत्कालीन ३ मुख्यार्धकाऱयाींची चौकशी सरु
ु केल्याची बाब ददनाींक १ जन
ू , २०१७
रोजी वा त्यासुमारास ननदशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला आहे काय, त्यानुसार
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) • जळगाव नगरपररर्दे तील घरकुल घो्ाळा,
वाघूर पाणीपुरवठा प्रकल्प अननयममतता, अननयममत पदोन्नत्या इ. बाबत

तत्कालीन ३ मुख्यार्धकाऱयाींवर कारणे दाखवा नो्ीसचे ज्ञापन यापूवी बजावण्यात
आले होते.

• यातील एका मख्
ु यार्धकाऱयावर लाचलच
ु पत प्रनतबींधक ववभागाकडून गुन्हा
दाखल करण्यात आला होता व त्यावर अमभयोग दाखल करण्यास शासनाकडून
सन २०१२ अखेरीस मान्यता दे ण्यात आली होती.

• त्यानुसार सदर प्रकरणी न्यायालयीन कायववाही सरु
ु आहे . तसेच, सदर ३
मुख्यार्धकाऱयाींववरुध्द

ववभागीय

चौकशी

करण्याबाबतचा

प्रस्ताव

शासनास

आयुक्त, जळगाव महानगरपामलका याींचेकडून जून, २०१७ मध्ये प्राप्त झाला
असून त्यानुसार ववभागीय चौकशी आदे मशत करण्यात आली आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

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

उमरे ड (व्ज.नागपूर) येथील नगर असभयांत्यास लाचलुचपि प्रतिबांधि
विभागाने अटि िेल्याबाबि

(७)

*

९१२८७

श्री.जयप्रिाश मद
ांु डा (बसमि) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभाग, नागपूर याींच्या पथकाने ठे केदाराने ददलेल्या

तक्रारीनस
ु ार नगर पींचायत उमरे ड (व्ज. नागपरु ) येथील नगर अमभयींता श्री.रववींद्र
गोववींदवार

याींना

ददनाींक

२७

एवप्रल,

२०१७

स्वीकारताींना अ्क केली आहे , हे खरे आहे काय,

रोजी

वा

त्यासुमारास

लाच

(२) असल्यास, सदर नगर अमभयींत्याने पदाचा गैरवापर करून सन १९८६ ते

२०१४ या कालावधीत नातेवाईकाींच्या नावे तसेच भागीदारीत रूपये १०० ते १५०
को्ीींची अमाप सींपत्ती जमा केल्याचे ननदशवनास
काय,

आले आहे , हे ही खरे आहे

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

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर अमभयींत्यावर
कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२), (३), (४) व (५) लाचलच
ु पत प्रनतबींधक ववभागाकडून श्री. गोववींदवार याींच्या
अपसींपदे बाबत गोपनीय पडताळणी सुरू आहे .

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

राज्याच्या आददिासी वििास खात्याचे उपायुक्ि ि अतिररक्ि आयुक्ि याांना
लाचलच
ु पि प्रतिबांधि विभागाने िेलेली अटि

(८)

*

८४९९३

श्री.असमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.सरदार िाराससांह (मुलुांड),

श्री.राजु िोडसाम (अणी), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्री.वििास िांु भारे
(नागपूर मध्य) :
काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्याच्या आददवासी ववकास खात्याचे उपायुक्त ककरण माळी व अनतररक्त
आयुक्त मममलींद गवादे याींना १२ लाख रुपयाची लाच घेताना पालघर लाचलुचपत

प्रनतबींधक ववभागाने रीं गेहात पकडल्याचे ददनाींक १६ एवप्रल, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ठाण्यातील आददवासी ववकास ववभागातील १२ कमवचाऱयाींकडून
अर्धक्षक पदावर पदावन्नत न करण्यासाठी सदर लाच मागण्यात आली होती, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सदरील सनदी
अर्धकाऱयाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३)

आलोसे

मममलींद

भगवान

गवादे

व

आलोसे

ककरण

सख
ु लाल

माळी

याींच्याववरुध्द वागळे इस््े ् पो. स््े .येथे भ्रष्ाचार प्रनतबींधक अर्धननयम १९८८

तील कलमान्वये दद.१६.०४.२०१७ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला असन
ू सदर
गुन्हयात त्याींना त्याचददवशी अ्क करुन मा. ववशेर् न्यायालय ठाणे येथे हजर
केले असुन सदर गुन्हयाचा तपास सरु
ु आहे .

(४) आलोसे गवादे व आलेासे माळी याींना शासनाने तात्काळ ननलींबीत केले आहे .
(५) ववलींब झालेला नाही.

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

11

मख्
ु याधधिारी, पालघर नगरपररषद याांनी ठे िेदाराशी सांगनमि
िरुन गैरहयिहार िेल्याबाबि

(९)

*

८८९२५

श्री.पास्िल धनारे (डहाण)ू :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पालघर नगरपररर्दे तील मुख्यार्धकारी याींनी मनुषयबळ ठे केदाराशी सींगनमत

करुन गैरमागावने मनुषयबळाचा ठे का दे ऊन दोन को्ी रुपयाींपेक्षा जास्त रक्कमेचा
गैरव्यवहार केल्याचे ददनाींक ११ माचव, २०१७ रोजी ननदशवनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ठे का बनाव् कागदपत्रे सादर करुन दे ण्यात आल्याचे
ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनस
ू ार
भ्रष् अर्धकारी व ठे केदार याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) पालघर नगरपररर्दे ने ई-ननववदा पध्दतीने

ननवड केलेल्या अमभकत्यावच्या ववरोधात व्जल्हार्धकारी,पालघर व मख्
ु यार्धकारी,

पालघर नगरपररर्द याींच्याकडे अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे त, ही
वस्तव्ू स्थती आहे .

(३) व्जल्हार्धकारी, पालघर याींनी त्याींच्याकडे प्राप्त तक्रारीच्या अनर्
ु ींगाने यापूवीच
ददनाींक १०/०२/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये सींचालक ननधी लेखा पररक्षा, कोंकण
भवन याींना सदर बाबीचे ववशेर् लेखा पररक्षण करणेबाबत ननदे श ददले आहे त.
त्यानुसार सद्यव्स्थतीत लेखापररक्षणाची कायववाही सरु
ू आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

मांब
ु ई महानगरपासलिेच्या ‘थीम पािा’ उभारण्याच्या प्रस्िािास
मान्यिा दे ण्याबाबि

(१०)

*

८४९१६

श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी),

श्री.सुतनल सशांदे (िरळी), श्री.अजय चौधरी (सशिडी) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) महालक्ष्मी (मब
ींु ई) येथील रे सकोसवच्या भूखड
ीं ाबाबत रॉयल वेस््नव ्र्फव क्लब

सोबत महापामलकेचा असलेला भाडेकरार सन २०१३ मध्ये सींपुष्ात आला असून

12

सदरहु रे सकोसवबाबतच्या महत्वाच्या कागदपत्राींच्या नोंदी गेल्या दीड वर्ांपासन
ू
शासनाच्या भम
ू ी अमभलेख ववभागाला सापडत नसल्याची धक्कादायक बाब

माहे मे, २०१७ च्या शेव्च्या आठवड्यात वा त्या सम
ु ारास ननदशवनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महालक्ष्मी (मुींबई) येथील रे सकोसव आणण वेमलींग््न क्लबसाठी

दे ण्यात आलेल्या मोठ्या भख
ीं ाींना भाडेपट्टा नत
मींब
ु ड
ु नीकरणाच्या प्रकक्रयेतन
ू
ु ई
महानगरपामलकेने वगळले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, भाडेतत्वावर असलेल्या, ‘अनुसर्ू च डब्ल्य’ू
केलेल्या

मुींबई

महालक्ष्मी

रे सकोसवचा,

भाडेपट्टा

सींपुष्ात

मध्ये

समाववष्

आलेला

भूखड
ीं

भाडेपट्टयाने न दे ता त्यावर आींतरराषरीय दजावचे, ‘थीम पाकव’ उभारण्याच्या मब
ींु ई
महापामलकेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दयावी याकरीता

लोकप्रनतननधीींनी मा. मुख्यमींत्री महोदयाींना ददनाींक २२ माचव, २०१७ रोजी लेखी
ननवदे न ददले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) अनुसूची “डब्ल्य”ू मध्ये

समाववष् केलेल्या भभ
ू ागाच्या नत
ु नीकरणाचे

सववस्तर आदे श ददनाींक १५.०३.२०१७ रोजी काढण्यात आले आहे त.

तसेच, महालक्ष्मी रे सकोसव, ववववध व्जमखाने व तत्सम भुभागाच्या

भाडेपट्टयाच्या रकमेचे दर, त्याची आकारणी व पररगणना याबाबतचे आदे श
स्वतींत्रपणे काढण्यात येणार आहे त.
(३) हे खरे आहे .

(४) व (५) सदर ननवेदनाच्या तसेच, या दठकाणी वॉर मेमोररअल उभारण्याबाबत

प्राप्त झालेल्या ननवेदनाच्या अनर्
ु ींगाने तपासणी करुन योग्य ती कायववाही
करण्यात येणार आहे .

-----------------
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िसोिा (अांधेरी) येथे िाांदळिनाांिर अतिक्रमण िेलेल्या बांगलेधारिाांना
महानगरपासलिेने भोगिटा प्रमाणप् ददल्याबाबि

(११)

*

८४८८९

श्री.जयांि पाटील (इस्लामपूर), श्री.ददलीप िळसे-पाटील

(आांबेगाि), श्री.शसशिाांि सशांदे (िोरे गाि), श्रीमिी ददवपिा चहहाण (बागलाण),

श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.व्जिेंद्र आहहाड (मब्र
ांु ा िळिा), श्री.असमि साटम
(अांधेरी पव्श्चम), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्रीमिी सीमािाई दहरे (नासशि
पव्श्चम), डॉ.भारिी लहहे िर (िसोिा) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा

(१) वसोवा (अींधेरी) येथे काींदळवनाींवर अनतक्रमण केलेल्या ६५ बींगलेधारकाींना
मुींबई महापामलकेच्या इमारत ववभागाने भोगव्ा प्रमाणपत्र ददले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, अनर्धकृत बींगल्याींचे बाींधकाम केल्याप्रकरणी वसोवा पोलीस

ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असन
या प्रकरणात वादग्रस्त ६५
ू
बींगल्याींची जागा आपलीच असल्याचे म्हाडाने मान्य करुन तसे पत्र ददनाींक २५

एवप्रल, २०१७ रोजी, मा. व्जल्हार्धकारी, मुींबई उपनगर याींना, ददले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा. उच़् न्यायालयाचे आदे श डावलन
ु बींगलेधारकाींना भोगव्ा
प्रमाणपत्र ककीं वा बाींधकामास परवानगी दे णा-या दोर्ी पामलका अर्धका-याींची नावे
दोन मदहने झाली तरी मब
ींु ई महापामलकेने जादहर केलेली नसन
ु मब
ुीं ई शहर
व्जल्हार्धकारी

कायावलयाने

सदर

अर्धका-याींवर

कारवाई

करण्याबाबत

दोन

मदहन्यापव
ू ीच ददलेल्या पत्राच्या अनर्
ु ींगाने अद्यापपयंत महापामलकेच्या अर्धकायाींनी व्जल्हार्धकारी कायावलयाशी पत्रव्यवहार केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ६५ बींगले धारकाींची नावे काय आहे त व सदरहू अनतक्रममत
अनर्धकृत ६५ बींगल्याचे ननषकासन करण्याबाबत तसेच पामलकेच्या दोर्ी अर्धका-

याींवर व त्याींचे नाव जाहीर न करणा-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

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

सरदार वल्लभभाई प्े ल नगर, वसोवा येथील सदर न.भू.क्र. १३७४ बी,

मौजे वसोवा हा अमभन्यास

म्हाडाचा आहे . सदर अमभन्यास ददनाींक ०६.०२.१९९०

व ददनाींक १०.०९.१९९८ रोजी मींजूर करण्यात आला आहे . या अमभन्यासातील
प्लॉ्चे म्हाडामार्फवत ववतरण करण्यात आले असन
ू त्यास केंद्रीय पयाववरण व वन
मींत्रालयाने ना-हरकत प्रमाणपत्र ददले आहे .
या

अमभन्यासाच्या

काही

भागावरील

६३

बींगलेधारकाींचे

नकाशे

महानगरपामलकेच्या तत्कालीन धोरणानुसार व ववकास ननयींत्रण ननयमावली १९९१
अन्वये महानगरपामलकेमार्फवत मींजूर करण्यात आले आहे त.

सदर ६३ बींगलेधारकाींपक
ै ी ३४ बींगलेधारकाींनी मींजूर आराखड्यानुसार

बाींधकाम केल्याचे आढळल्याने तसेच आवचयक तेथे एमसीझेडएमएचे ना-हरकत
प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानींतर महानगरपामलकेमार्फवत भोगव्ा प्रमाणपत्र दे ण्यात
आले आहे व २ प्लॉ् ररकामे आहे त.

(२) व (३) या अमभन्यासातील प्लॉ्धारकाींना सन २००५ नींतर बाींधकाम
परवानगी अथवा भोगव्ा प्रमाणपत्र दे ताना मा. उच्च न्यायालयाने यार्चका

क्रमाींक ३२४६ मध्ये ददनाींक ०६.१०.२००५ रोजी ददलेल्या ननदे शाचा भींग झाला
असल्यास,
परवानगी

अशा

दे णाऱया

बींगलेधारकाींववरुध्द

अर्धकाऱयाींववरुध्द

र्फौजदारी

पयाववरण

कारवाई

करण्याबाबत

अर्धननयमाखाली

तसेच

कारवाई

करण्याबाबत व्जल्हार्धकारी, मुींबई उपनगर याींनी बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेस
ददनाींक ०८.०१.२०१७ व ददनाींक ०९.०२.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये कळववले आहे .
तसेच,

वसोवा

पोलीस

ठाणे

येथे

गु.र.क्रमाींक

८७/२०१६,

ददनाींक

१७.०९.२०१६ व गु.र.क्रमाींक १२/२०१७, ददनाींक ०५.०३.२०१७ अन्वये दोन गन्
ु हे
दाखल झाले असल्याचे व्जल्हार्धकारी, मींब
ु ई उपनगर याींनी कळववले आहे .

तथावप, मा. उच्च न्यायालयाने जनदहत यार्चका क्रमाींक ८७/२००६

मधील चें बर समन्स क्रमाींक १७२/२००७ मध्ये ददनाींक ०६.१०.२००५ रोजीचे आदे श
सुधारीत केले असन
ीं /अमभन्यास याींना केंद्रीय पयाववरण मींत्रालयाने
ू , ज्या भूखड

ददनाींक १०.०२.२००३ व ददनाींक १०.११.२००५ पयाववरण ववर्यक मींजुरी/ना-हरकत

ददली आहे असे भख
ीं /अमभन्यास आदे शातन
ू ड
ू वगळले आहे त, त्यामध्ये न.भ.ू क्र.
१३७४ बी, मौजे वसोवा या म्हाडा अमभन्यासाचा समावेश आहे .
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त्यामळ
ु े

३४

बींगलेधारकाींना

भोगव्ा

प्रमाणपत्र

दे ण्यात

आल्याचे

बह
ुीं ई महानगरपामलकेमार्फवत व्जल्हार्धकारी, मुींबई उपनगर याींना ददनाींक
ृ न्मब
२६.०५.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे .

तसेच, ६५ बींगले असलेल्या भूखड
ीं ाची मालकी मब
ुीं ई मींडळ, म्हाडा याींची

असल्याबाबत म्हाडाने ददनाींक ०८.०३.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये व्जल्हार्धकारी,
मींब
ु ई उपनगर याींना कळववले आहे ही वस्तव्ु स्थती आहे .
(४) सदर ६३ बींगलेधारकाींची नावे पढ
ु ीलप्रमाणे आहे त:१. श्री. कमलेश दलाल

२. श्री. भवनलाल शमाव

३. श्री. एस. व्ही. गजधर

४. मे. एक्सएनपी एम.एच.पी.

५. श्री. अजयकुमार सद

६. श्रीमती आशा पी. राठी

७. श्रीमती एस.एस.पा्ील

८. श्री. डी.बी. भोसले

९. मे. सोना र्फॅब्रीक्स प्रा.मल.

१०. एर्फ.डी. र्फेरीना

११.श्रीमती सुवणवकला चौघीक

१२. पी.व्ही.भा्ीया

१३.श्रीमती मोननका ए. कुमार

१४. श्री. राजककशोर बत्रपाठी

१५. एस. एम. गायकवाड

१६. बी. पी. शाह

१७. के. जे. वैद्य

१८. ववराप माजरा

१९. एस. मसींग

२०. एस. आर. मशींदे

२१. श्री. नरे श बी. काथरा

२२. श्री. रणव्जत मसींग

२३. श्रीमती कल्पना पारसकर

२४. एम. ममयाजीवाला

२५. श्रीमती मीना सुरेश

२६. श्रीमती बीना आडवाणी

२७. डी. डी. चौपानी

२८. श्री. वसींतजी महाजन

२९. श्रीमती ममनाक्षी बबींडलीश

३०. एस.आर. मशींदे

३१. आर. एन. बत्रपाठी

३२. एच. सी. पारीख

३३. श्री. व्ही. एन.शाह

३४. श्रीमती पन
ु म जयस्वाल

३५. श्री. ववजय चींदर

३६. एच. एन. चाऊस

३७. श्री. अजय कुमार

३८. ए. के. राजा

३९. श्री. बरन आदशव

४०. श्री. नामदे व आर. काींबळे

४१. श्री. मननर् पी. सींघवी

४२. श्रीमती शोभा व्रेजा

४३. यु. जी. त्
ु लेसा

४४. एस. एम. धीवर

४५. एस. एन. वपीं्ो

४६. सुलतान एच. र्फैजाभॉय
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४७. आय. जे. बैननजा

४८. चयामसद
ींु र गुप्ता

४९. श्रीमती अलका याज्ञज्ञक

५०. एस. जे. सोनावणे

५१.श्रीमती अपणाव एस. कावळे
५३. बी. डी. परु
ु स्वामी

५२. श्री. अतुल बी. खन्ना
५४. राणी जयस्वाल

५५. एस. मशवदासानी

५६. एन. आर. सावींत

५७. एम. के. लोकुवा

५८. श्री. तेजस आर. मचवन््

५९. ्ी. एस. शेट्टी

६०. पॉल थॉमस

६१.श्रीमती जसवींत कौर चावला

६२. एम.डी. पारे ख

६३. श्री. प्रदीप एम. मो्वानी
सदर दठकाणी १० बींगलेधारकाींनी त्याींच्या बींगल्याच्या मागील बाजूस

केलेल्या अनर्धकृत बाींधकामावर महानगरपामलकेमार्फवत ननषकासनाची कारवाई
करण्यात आली आहे .

(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

िाांद्रे (मुांबई) येथील वििासि िुमार मोरदानी याांनी २३० सांक्रमण सशबीराांचा िाबा
झोपडपट्टी पन
ु िासन प्राधधिरणाला न ददल्याबाबि

(१२)

*

८५८३३

श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ),

श्रीमिी ि्ृ िी सािांि (िाांद्रे पूि)ा , श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (सशडी), श्री.विजय

िडेट्टीिार (ब्रम्पहपूरी), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.असमि विलासराि दे शमुख
(लािूर शहर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषािधान सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांिोष
टारफे (िळमनरु ी), श्री.अब्दल
ु सत्िार (ससल्लोड), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर),
श्री.योगेश सागर (चारिोप) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ तनमााण मां्ी पढ

(१) वाींद्रे (मब
ींु ई) येथील ववकासक कुमार मोरदानी याींनी २३० सींक्रमण मशबीराींचा
ताबा झोपडपट्टी पन
ु वववकास प्रार्धकरणाला न ददल्याने ववकासकावर ख्ला दाखल

करण्याचे ननदे श गह
ृ ननमावण ववभागाने एस.आर.ए ला ददल्याची बाब माहे मे,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ु ींगाने ववकासकावर ख्ला दाखल करण्यात आला आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे िा : (१) ववकासकाववरुध्द तातडीने एमआर्ीपी कायद्याखाली

गुन्हा नोंद करण्याबाबत दद. १०.०३.२०१७ च्या पत्रान्वये झोपडपट्टी पन
ु ववसन
प्रार्धकरणास कळववण्यात आले आहे .

(२) व (३) या प्रस्तावाची झोपडपट्टी पन
ु ववसन प्रार्धकरणाकडून
आली

आहे .

त्या

अनर्
ु ींगाने

ववकासकास

महाराषर

चौकशी करण्यात

प्रादे मशक

नगर

रचना

अर्धननयम, १९६६ च्या कलम ५३(१) अींतगवत एमआर्ीपी नो्ीस दे ण्यात आली
असन
ू ववकासक व वास्तवू वशारद याींच्यावर एर्फआयआर दाखल करुन घेण्यासाठी
वररषठ पोमलस ननरीक्षक, खार पोमलस स््े शन याींना दद.७/७/२०१७ च्या पत्रान्वये
कळववले असल्याचा झोपडपट्टी पन
ु ववसन प्रार्धकरणाचा अहवाल आहे .
-----------------

िोल्हापूर महानगरसलिेिफे बाांधण्याि आलेल्या रस्त्याांची
िामे तनिृष्ट्ट दजााची झाल्याबाबि

(१३)

*

८५०७९

श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरू दक्षक्षण), श्री.चांद्रदीप नरिे

(िरिीर), श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) शासनाच्या नगरववकास ववभागाकडून कोल्हापूर महानगरपामलकेला दे ण्यात
आलेल्या

व्जल्हा

नगरोत्थान

योजना

व

महानगरपामलकेच्या

स्वननधीतन
ू

बाींधण्यात आलेल्या रू.६ को्ी ५० लाख रुपयाींच्या रस्त्याींची कामे ही ननकृष्
दजावची झाल्याची बाब ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गुणवत्ता न राखता बाींधकाम केलेल्या ५६ रस्त्याींपैकी १८

रस्त्याींचे त्रयस्थ सींस्थेकडून लेखापररक्षण केले असता तब्बल ७२ लाख ९९ हजार
७३३ रूपयाींचे नक
ु सान झाल्याचा ठपका वालचींद अमभयाींबत्रकी महाववद्यालयाकडून

करण्यात आला असन
ू सदर लेखापररक्षण अहवाल हा कोल्हापरू महानगरपामलका
अर्धकारी वगावकडून गुप्त ठे वण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय

ननषपन्न झाले व त्यानुसार सींबींर्धत दोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) • कोल्हापूर महानगरपामलकेतर्फे सन २०१३ ते २०१६
या आर्थवक वर्ावत महाराषर सुवणव जयींती नगरोत्थान अमभयान (व्जल्हास्तर) व
महापामलकेच्या स्वननधीतन
ू रु.३२.८९ को्ीचे ६६ रस्ते बाींधण्यात आले आहे त.

• सदर ६६ रस्त्याींपैकी रु.६.७४ को्ीचे ३५ रस्ते खराब झाल्याचे

सवेक्षणात आढळून आले आहे , हे खरे आहे .

(२) व (३) • खराब झालेल्या ३५ रस्त्याींचे वालचींद अमभयाींबत्रकी महाववद्यालय,
साींगली

व

शासकीय

अमभयाींबत्रकी

महाववद्यालय,

सींस्थाींमार्फवत ताींबत्रक ननररक्षण करण्यात येत आहे .

कराड

या

दोन

त्रयस्थ

• त्यापैकी वालचींद अमभयाींबत्रकी महाववद्यालय, साींगली याींनी सादर

केलेल्या अहवालानुसार व ननववदे तील तरतद
ु ीनस
ु ार दोर् दायीत्व कालावधीमधील
१८

रस्त्याींची

दरु
ु स्ती

ठे केदाराकडून

महानगरपामलकेकडून करण्यात येत आहे .

करुन

घेण्याची

कायववाही

कोल्हापूर

• उववररत १७ रस्त्याींचा शासकीय अमभयाींबत्रकी महाववद्यालय, कराड या

त्रयस्थ सींस्थेचा अहवाल अद्याप महानगरपामलकेस प्राप्त झालेला नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

मुांबईच्या गोरे गाि (प) येथील ससध्दाथा नगर मधील प्ा चाळीच्या
पुनविािास प्रिल्पाच्या िामाबाबि

(१४)

*

८९०४३

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(सशडी), श्री.अव्जि पिार (बारामिी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.ददलीप
िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपूर), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल),

श्री.व्जिेंद्र आहहाड (मब्र
ांु ा िळिा), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.अस्लम
शेख (मालाड पव्श्चम), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे िी), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी),

श्री.शसशिाांि सशांदे (िोरे गाि), श्रीमिी ददवपिा चहहाण (बागलाण), श्री.नसीम खान
(चाांददिली) :
काय :-

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
ृ तनमााण मां्ी पढ
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(१)

मींब
ु ई

गोरे गाींव

(प) येथील मसध्दाथवनगरमधील पत्रा

चाळ

पन
ु वववकास

प्रकल्पातील गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या प्रधान सर्चव, गह
ृ ननमावण
ववभागाच्या एक सदस्यीय सममतीने आपला अहवाल मा. मुख्यमींत्री याींच्याकडे
माहे एवप्रल २०१६, मध्ये वा त्या दरम्यान सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या अहवालाचे सववसाधारण स्वरुप काय आहे ,

(३) असल्यास, या अहवालानस
ू ार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली तसेच तेथील
रदहवाशाींना घराचा ताबा लवकर ममळण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे िा : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे .

मा. राज्यमींत्री, गह
ु य सर्चव,
ृ ननमावण याींनी ददलेल्या आदे शानुसार अपर मख्

गह
ृ ननमावण याींनी या प्रकरणी आपला अहवाल एवप्रल २०१७ मध्ये शासनास सादर
केलेला आहे .

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
----------------ससडिोचे मख्
ु य भुमापन अधधिारी ि भुमापन अधधिारी याांनी
िेलेल्या गैरहयिहाराबाबि

(१५)

*

८५२४२

श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नवी मब
ींु ई गन्
ु हे अन्वेर्ण ववभागाने मसडकोचे मख्
ु य भुमापन अर्धकारी

नझीर शेख व भम
ीं ाच्या
ु ापन अर्धकारी दत्तात्रय मुकादम या दोघाींना १३ भुखड
३८ को्ी रुपयाींच्या आर्थवक गैरव्यवहारा प्रकरणी माहे माचव-एवप्रल मध्ये दाखल
झालेल्या गन्
ु हया अींतगवत ददनाींक १३ मे, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास अ्क
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी पोमलस उपायुक्त ददलीप सावींत याींनी सरु
ु वातीला

७ गुन्हे दाखल केल्यानींतर मसडकोने तक्रार दे ऊन ५ गुन्हे दाखल केले होते, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी सींपण
ू व मादहती असन
ू ही गन्
ु हे दाखल करण्यास
मसडकोने हे तत
ु ः ववलींब केलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, याप्रकरणाची चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळुन आले व तद्नस
ु ार याप्रकरणी सदर
भुमापन अर्धका-याींववरोधात व इतर सींबध
ीं ीत दोर्ीींवर तसेच गन्
ु हे

दाखल

करण्यास ववलींब करणा-या मसडकोच्या सींबींधीत अर्धका-याींववरोधात कोणती
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) नवी मुींबई गुन्हे अन्वेर्ण ववभागाने मसडकोचे मुख्य

भुमापक नझीर शेख व सहायक भुमापक दत्तात्रय मदन मुकादम या दोघाींनी
नोव्हें बर २०१२ मध्ये त्याींचे अकायावलयीन कक्षेत गन्
ीं ाचे
ु हयातील आरोपीसह भख
ु ड

दठकाणी जाऊन भुखड
ीं ाचे मसमाींकन करुन दे वून आरोपीींकडून रु.१५,०००/- घेवन
ू

आरोपीना गन्
ु हयात मदत केल्याचे ननषपन्न झाल्याने ददनाींक २२.८.२०१६ रोजी
दाखल झालेल्या गुन्हयाअींतगवत ददनाींक ११.५.२०१७ रोजी अ्क केली आहे .
(२) हे खरे नाही.

सदर प्रकरणी मसडकोचे अर्धकारी / कमवचारी याींचे तक्रारीवरुन सन २०१६

मध्ये ५ गुन्हे आणण सन २०१७ मध्ये १ गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे तर

पोलीसाींकडे प्राप्त तक्रारीवरुन व चौकशी अर्धकारी याींचे कर्फयावदीवरुन सन २०१७
मध्ये एकूण ६ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे त.

(३), (४) व (५) सदर प्रकरणी मसडकोमार्फवत गुन्हे दाखल करण्यास ववलींब
झालेला नाही. सबब, सदर प्रकरणी गन्
ु हे दाखल करण्यास ववलींब न झाल्याने
सींबींर्धत कमवचारी / अर्धकारी याींचे ववरुद्ध कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात
आलेली नाही.

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

भीलेिडी (िा.पलस
ू , व्ज.साांगली) येथील एिा शाळिरी मल
ु ीिर लैंधगि
अत्याचार िरुन हत्या िेल्याबाबि

(१६)

*

९०६७२

डॉ.पिांगराि

िदम

(पलूस िडेगाि) :

सन्माननीय

मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भीलेवडी (ता.पलस
ू , व्ज.साींगली) येथील एका शाळकरी मल
ु ीवर सामह
ु ीक
लैंर्गक अत्याचार करुन तीची हत्या करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी-२०१७ मध्ये
वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार दोर्ीींवर कोणती
कारवाई करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय,हे खरे आहे .
(२) होय.

(३) आरोपीवर मभलवडी पोलीस ठाणे भाग ५ गरु नीं-०२/२०१७ भा.द.वव.सींक
३०२,३७६ (अ) बाल लैंर्गक अत्याचार अर्धननयम २०१२ चे कलम ४,६,८ प्रमाणे

ददनाींक ६/१/२०१७ रोजी गन्
आरोपीस दद.
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू
०७.०३.२०१७
दोर्ारोपपत्र

रोजी

दाखल

न्यायप्रववषठ आहे .

अ्क
केले

(४) प्रचन उद््ावत नाही.

करण्यात

असून

केस

आली

आहे .

व्जल्हा

सद्यव्स्थतीत

ववशेर्

सत्र

आरोपीवर

न्यायालयामध्ये

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

मुांबई महानगरपासलिेच्या भगििी रुग्णालयाच्या गैरहयिस्थापनामुळे
रक्िपेढीिील सांिसलि रक्ि िाया गेल्याबाबि

(१७)

*

८५१४०

(श्रीरामपरू ),

श्री.अबू आजमी (मानखद
ू ा सशिाजीनगर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे

श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(सशडी),

श्री.सतु नल

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सशांदे

(िरळी) :

(१) ववववध सामाव्जक सींस्था तसेच राजकीय पक्षाींकडून आयोव्जत करण्यात

येणाऱया रक्तदान मशबीरातन
गोळा करण्यात आलेल्या रक्तपेढीतील रक्त
ू
सींकलन केलेल्या सम
ु ारे

२४४६ वपशव्या (सम
ु ारे

८५६ मल्र रक्त) मब
ींु ई

महानगरपामलकेच्या भगवती रुग्णालयाच्या गैरव्यवस्थापनामळ
ु े वाया गेल्याची
बाब मुींबई व्जल्हा एड्स ननयींत्रण सोसाय्ीने एवप्रल, २०१७ मध्ये ददलेल्या
मादहतीमध्ये नमद
ू करण्यात आल्याचे ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार
सींकमलत रक्त नमुन्याचे योग्य ननयोजन करण्यासाठी कोणता ननणवय घेण्यात
आला वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) भगवती रुग्णालय रक्तपेढीमार्फवत सन २०१२ ते २०१६

या ५ वर्ांच्या कालावधीत १२,०५७ वपशव्या रक्त सींकमलत करण्यात आले,
त्यापैकी ८२२ वपशव्या सींसर्गवत असल्याचे आढळल्याने तसेच कालबाहय झालेल्या
७८० वपशव्या अशा एकूण १६०२ वपशव्या नष् करण्यात आल्या आहे त ही
वस्तव्ु स्थती आहे .

(२) रक्त पेढीतील रक्त सींकलन केलेल्या वपशव्याींचा योग्य व अर्धकतम वापर
होण्यासाठी महानगरपामलकेमार्फवत पढ
ु ीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येतात :-

• अनतररक्त रक्तसाठा उपलब्ध असल्यास इतर शासकीय व पामलकेच्या
रक्तपेढयाींना त्याींच्या गरजेनस
ु ार दे ण्यात येतो.

• रक्त सींकलन अर्धकारी व समाज ववकास अर्धकारी याींना रक्त सींकलन साठा
व त्याचा वापर याबाबत दक्ष राहण्यास व त्याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी सादर
करण्याच्या सूचना दे ण्यात येतात.

• उपलब्ध रक्त साठा रुग्णाच्या आवचयकतेनुसार पामलकेच्या तसेच इतर
खाजगी रुग्णालयाींना पुरववला जातो.

• यापढ
ु े सींकमलत केलेल्या रक्ताच्या वपशव्या कालबाहय होऊ नयेत याची दक्षता
घेण्याच्या सच
ू ना बह
ु ई महानगरपामलकेस दे ण्यात आल्या आहे त.
ृ न्मींब
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

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

मुांबईिील अांधेरी, विलेपाले ि अन्य् ९ दठिाणी बेिायदे शीरररत्या टॉिसा ि
हयािसातयि इमारिी उभारल्याबाबि

(१८)

*

८५४३९

श्री.तनिेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबइव पव्चचम उपनगरातील अींधेरी, ववलेपाले व अन्यत्र ९ दठकाणी श्री.ववजय
ठक्कर या ववकासकाने बेकायदे शीरररत्या व एर्फएसआयचे उल्लींघन करून ्ॉवसव
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व व्यावसानयक इमारती उभारल्या असन
या प्रकरणी आयक्
ू
ु त बह
ु इव
ृ न्मींब
महानगरपामलका

तसेच

महानगरपामलकेचे

सींबर्ीं धत

अर्धकारी

मा.मख्
ु यमींत्री

आदीकडे मागील १ वर्ावपासून सातत्याने तक्रारी करण्यात आलेल्या आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, श्री.ववजय ठक्कर या ववकासकाच्या ववरोधात एमपीडीए अींतगवत

तसेच सदरहू बेकायदे शीर व एर्फएसआयचे उल्लींघन करून उभारलेल्या ्ॉवसव व
व्यावसानयक इमारतीींवर कारवाइव होण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायववाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) सदर प्रकरणी ९ दठकाणाींबाबतच्या तक्रारी प्राप्त
झाल्या आहे त ही वस्तव्ु स्थती आहे .

(२) व (३) सदर प्रकरणी सींबींर्धताींववरुध्द महानगरपामलकेमार्फवत एम.आर.्ी.पी.
अन्वये कायववाही करण्यात आली असन
ू त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :-

१. न.भु.क्र. १/A/a/B२ मौजे गोरे गाांि, ओसशिरा येथील डी.एल.एच. एनक्लेहह,
गोरे गाांि (पव्श्चम) :-

एम.आर.्ी.पी. अर्धननयम १९६६ च्या कलम ५३ (१) अन्वये ददनाींक

२८.०४.२०१६ रोजी नो्ीस दे ण्यात आली असन
ू , सदर प्रकरणी मा. उच्च

न्यायालयाच्या ददनाींक २३.०३.२०१७ रोजीच्या आदे शानुसार पढ
ु ील कारवाईस
स्थर्गती दे ण्यात आली आहे .

२. न.भ.ु क्र. ५८७, ्लॉट क्र. ५४ (ए), टी.पी.एस. ४ व्हहलेज, विलेपाले (पव्श्चम) :एम.आर.्ी.पी.

अर्धननयम

१९६६

च्या

ददनाींक ०४.०८.२०१२ रोजी नो्ीस दे ण्यात आली आहे .

कलम

५३(१)

अन्वये

३. न.भु.क्र. ८२२/८, ८२२, व्हहलेज आांबबिली, अांधेरी (पव्श्चम) :-

एम.आर.्ी.पी. अर्धननयम १९६६ च्या कलम ५३ (१) अन्वये ददनाींक

२५.०१.२०१० रोजी नो्ीस बजाववण्यात आली असन
ू पढ
ु ील कायववाही करण्यात
येत आहे .

४. न.भ.ु क्र. १५२, १५३, १७४ िे १७७, व्हहलेज आांबबिली, अांधेरी (पव्श्चम) :आले

सदर बाींधकाम प्रचमलत ननयमानस
ु ार दीं ड आकारुन ननयममत करण्यात
आहे .

तसेच,

सदर

बाींधकामास

ददनाींक

महानगरपामलकेमार्फवत भोगव्ा प्रमाणपत्र दे ण्यात आले आहे .

१०.०६.२०१५

रोजी
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५. न.भ.ु क्र. ८३४, ्लॉट नां. २९, व्हहलेज आांबबिली, अांधेरी (पव्श्चम) :-

एम.आर.्ी.पी. अर्धननयम १९६६ च्या कलम ५३ (१) अन्वये नो्ीस

बजाववण्यात आली असन
ू , सदर प्रकरणी अींबोली पोलीस ठाणे येथे ददनाींक

२२.०४.२०१७ रोजी सींबर्ीं धताींववरुध्द एर्फ.आय.आर. क्रमाींक २०/२०१७ नोंदववण्यात
आला आहे .

६. न.भ.ु क्र. ८३४, ्लॉट नां. ७, व्हहलेज आांबबिली, अांधेरी (पव्श्चम) :-

एम.आर.्ी.पी. अर्धननयम १९६६ च्या कलम ५३ (१) अन्वये नो्ीस

बजाववण्यात आली असन
ू , सदर प्रकरणी अींबोली पोलीस ठाणे येथे ददनाींक

२२.०४.२०१७ रोजी सींबर्ीं धताींववरुध्द एर्फ.आय.आर. क्रमाींक २१/२०१७ नोंदववण्यात
आला आहे .

७. न.भु.क्र. ८४४/३७ िे ३९, व्हहलेज आांबबिली, अांधेरी (पव्श्चम) :-

एम.आर.्ी.पी. अर्धननयम १९६६ च्या कलम ५३ (१) अन्वये नो्ीस

बजाववण्यात आली असन
सदर अनर्धकृत बाींधकाम महानगरपामलकेमार्फवत
ू
ननषकामसत करण्यात आले आहे .

८. न.भु.क्र. एफ/७५०, भूखड
ां क्र. २६८, टी.पी.एस. ३, िाांद्रे (पव्श्चम) :-

एम.आर.्ी.पी. अर्धननयम १९६६ च्या कलम ५३ (१) अन्वये ददनाींक

१६.११.२०१६ रोजी गाळे धारकाींना नो्ीसा बजाववण्यात आल्या असून सदर
प्रकरणी

मा.

नगर

ददवाणी

न्यायालयाने

ददनाींक

२५.०१.२०१७

रोजीच्या

आदे शान्वये मनाई हुकूम पाररत केलेला आहे . सदर प्रकरण सध्या न्यायप्रववषठ
आहे .
९. न.भु.क्र. ७/४, ्लॉट क्र. ६, व्हहलेज विलेपाले, विलेपाले (पव्श्चम) :-

एम.आर.्ी.पी. अर्धननयम १९६६ च्या कलम ५३ (१) अन्वये ददनाींक

१५.०६.२०१६ रोजी नो्ीस बजाववण्यात आली आहे . सदर नो्ीशीववरोधात

सींबींर्धताींनी मा. नगर ददवाणी न्यायालय येथे दावा दाखल केला असून प्रकरण
न्यायप्रववष् आहे .

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

िायरी-भूिनाथ (िा.मालिण,व्ज. ससांधद
ु ग
ु ाि बड
ु ून
ू )ा येथे समद्र
आठ जणाांचा मत्ृ यू झाल्याबाबि

(१९)

*

८७०८५

श्री.दत्िा्य भरणे (इांदापरू ), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा),

श्री.सुभाष उफा पांडडिशेठ पाटील (असलबाग), श्री.शसशिाांि सशांदे (िोरे गाि),
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श्री.जयांि
ददवपिा

पाटील

चहहाण

(इस्लामपरू ),
(बागलाण),

श्री.ददलीप

श्री.िैभि

िळसे-पाटील

नाईि

(चाांददिली), श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बेळगाींव

येथील (ता.मालवण,

(आांबेगाि),

(िुडाळ),

श्री.नसीम

श्रीमिी
खान

सन्माननीय मुख्यमां्ी पढ
ु ील

व्ज.मसींधद
ु ग
ू )व मराठा

मींडळ

अमभयाींबत्रकी

महाववद्यालयातील सहलीसाठी आलेल्या आठ जणाींचा मालवण वायरी-भूतनाथ
समद्र
ु ात बड
ु ू न मत्ृ यू झाल्याची घ्ना ददनाींक १५ एवप्रल, २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, रायगड व्जल्हयाला २४ समद्र
ु ककनारे लाभले असन
ू मोठया प्रमाणात

पयव्क येत असन
ू माहे जानेवारी २०१६ ते माचव २०१७ या कालावधीत एकूण २५
पयव्काींचे पाण्यात बुडून मत्ृ यू झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ददवसेंददवस रायगड व्जल्हयासह सींपण
ू व कोकण ककनारपट्टीवर
पयव्काींचे

समद्र
ु ात

बुडून

मत्ृ यू

होण्याच्या

सींख्येत

वाढ

होत

असल्यामळ
ु े

शासनाच्या सच
ु नेनुसार सवव समुद्रककना-याींवर पयव्काींच्या सुरक्षेसाठी जीवरक्षकाींची
ननयुक्ती करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनामार्फवत चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ू ार शासनाने समद्र
ु ात बड
ु ून
मत्ृ यू होण्याचे प्रकार थाींबववण्यासाठी कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

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

(२) रायगड व्जल्हयात माहे जानेवारी २०१६ ते माचव २०१७ या कालावधीत एकूण
१७ पयव्काींचे पाण्यात बुडून मत्ृ यु झाले आहे त.
(३) होय.

कोंकण पररक्षेत्रातील घ्क व्जल्हयातील समद्र
ु ककनाऱयाींवर पयव्काींच्या

सुरक्षेकरीता खालीलप्रमाणे एकूण १०० जीवरक्षकाींची ननयुक्ती करण्याींत आलेली
आहे :-

ठाणे ग्रामीण (१०)
रत्नार्गरी

(७)

पालघर (१८)
मसींधद
ु ग
ु व (२५)

रायगड (४०)
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(४) व (५) दघ
व नेतील मयत हे ददनाींक १५.०४.२०१७ रोजी मराठा इींव्जनीअरीींग
ु ्
कॉलेज, बेळगाींव येथन
ू पयव्नासाठी वायरी भत
ू नाथ येथील समद्र
ु ककनारी आले

होते व एकबत्रतररत्या समुद्राच्या पाण्यात आींघोळ करण्यासाठी गेले असता त्याींना
ला्ाींचा अींदाज न आल्याने ते ला्े बरोबर खोल पाण्यात ्ढले जावून बुडून
मयत झाल्याचे आढळून आले आहे .

याप्रकरणी पोलीस ठाणे मालवण येथे आकव्स्मक मत्ृ यु नोंदणी क्रमाींक

१८/२०१७ ते २४/२०१७ (एकूण ८), भा.दीं .वव.कलम १७४ प्रमाणे नोंद घेण्याींत आली
आहे .

सदर दघ
व नेचे प्रकार थाींबववण्यासाठी पढ
ु ीलप्रमाणे कायववाही करण्याींत येत
ु ्

आहे :-

• समुद्रककनारी बब् माशवल पेरोमलींग, पोलीस स्पीड बो्ीींची पेरोमलींगद्वारे गस्त
ठे वण्याींत येते.

• स्थाननक मव्च्िमार व सागर रक्षक दल सदस्य याींचेमार्फवत पयव्काींना
धोक्याच्या सूचना दे ण्याींत येतात.

• पोलीस ठाणे स्तरावर समद्र
ु ककनारी भागात सागर रक्षक दल, मव्च्िमार बाींधव,
मव्च्िमार सोसाय्ी सदस्य व स्थाननक ग्रामस्थ याींच्या बैठका घेऊन मागवदशवक
सच
ू ना दे ण्याींत येतात.

• समुद्रककनारी असलेल्या उीं च मनोऱयावरुन ्े हळणी करुन खोल पाण्यात
जाणाऱया पयव्काींना लाऊडव्स्पकरवरुन पाण्याच्या खोलीबाबत सूर्चत केले जाते.

• समुद्री पयव्काींच्या सींरक्षणाच्या अनर्
ु ींगाने आवचयक तेथे ग्रामपींचायती,

नगरपामलका व महानगरपामलकेमार्फवत धोक्याींच्या सूचनाींचे र्फलक पयव्नस्थळी /
समद्र
ु ककनाऱयावर / गदीच्या दठकाणी लावण्याींत आलेले आहे त.

• मव्च्िमार, सागर रक्षक दलाचे सदस्य व ककनारा भागातील नागरीक याींच्याशी
सींपकव साधण्यासाठी सवव व्जल्हयातील ननयींत्रण कक्षात कोस््ल हे ल्पलाईन क्रमाींक
१०९३ व बल्क एसएमएस यींत्रणा कायावव्न्वत करण्याींत आलेली आहे .
(६) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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िोल्हापरू व्जल्हयािील राधानगरी ि आजरा येथील पोलीस स्टे शन इमारि
अपुणा अिस्थेि असल्याबाबि

(२०)

*

८७३५३

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय मुख्यमां्ी

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राधानगरी व आजरा (व्ज.कोल्हापरू ) येथील पोलीस स््े शन इमारत अपण
ु व
अवस्थेत असल्याच्या कारणामुळे मा.राज्यमींत्री गह
ृ (ग्रामीण) याींचेकडे बैठक
घेऊनही

ननधी

उपलब्ध

करणेकरीता

अद्याप

कोणतीही

कायववाही

झालेली

नसल्यामुळे पोलीस स््े शन इमारती अपूणव अवस्थेत व ववनावापर पडून आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत दोन वर्े ननधी उपलब्ध करणेकरीता वारीं वार पाठपुरावा करून
दे खील याबाबत कोणतीही कायववाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास पोलीस स््े शन इमारतीस ननधी उपलब्ध करण्याकरीता शासनाने
अद्यापपयंत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) कोल्हापूर येथील राधानगरी व आजरा
पोलीस

स््े शन

बाींधकामासाठी

सुधारीत

प्रशासककय

मान्यतेची

कायववाही

प्रगनतपथावर आहे . सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेनत
ीं र ननधी उपलब्धता मयावदेत
ननधी उपलब्ध करण्यात येईल.

----------------मुांबईिील सशिडी येथील बारा बी.डी.डी चाळीांचा पुनविािास िरण्याबाबि
(२१)

*

८६६९९

श्री.जयदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.व्जिेंद्र आहहाड (मांब्र
ु ा

िळिा), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.ददपि चहहाण (फलटण), श्री.ददलीप

िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.असमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील
(सशडी), श्री.पथ्
ृ िीराज चहहाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पव्श्चम),

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), अॅड.यशोमिी

ठािूर (तििसा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्पहपूरी),
श्रीमिी

तनमाला

गाविि

(इगिपरू ी),

श्रीमिी

ददवपिा

चहहाण

(बागलाण),
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श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा),
श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्री.शसशिाांि सशांदे (िोरे गाि), श्री.जयांि पाटील
(इस्लामपूर) :
काय :-

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
ृ तनमााण मां्ी पढ

(१) मुींबईतील मशवडी येथील बारा बी.डी.डी चाळी जीणव व मोडकळीस आल्या
असतानाही या चाळीींचा पन
ु वववकास करण्याबाबत शासनाने अद्याप कोणतीच
कायववाही केली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ९० वर्ांच्या चाळीींतील घराींचे स्लॅ ब अचानक कोसळत
असल्याने रदहवाचयाींच्या जीवीताला धोका ननमावण झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर बाब स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ननवेदनाद्वारे शासनाच्या
तसेच मा. मींत्री महोदयाींच्या ननदशवनास आणली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे िा : (१) हे खरे नाही.

मुींबईतील बी.डी.डी. चाळीींचा पुनवववकास करण्याबाबत मा. मींत्रीमींडळाच्या

दद. १७.०३.२०१६ च्या बैठकीत ननणवय घेण्यात आला असुन त्यानुसार बी.डी.डी.
चाळीींच्या पन
ु वववकासाबाबत दद. ३०.०३.२०१६ रोजी शासन ननणवय ननगवममत

करण्यात आलेला आहे . मशवडी येथील बी.डी.डी. चाळी मींब
ु ई पो्व रस््च्या
जागेवर असल्याने केंद्र शासनाकडुन सहमती प्राप्त झाल्यास त्या चाळीींचा

अींतभावव पन
ु वववकास प्रकक्रयेमध्ये करण्यात येईल असा ननणवय घेण्यात आलेला
आहे .मशवडी येथील बी.डी.डी. चाळीींखालील जागा ही मब
ींु ई पो्व रस्् याींच्या
मालकीची असल्याने ती जागा प्रथम महाराषर शासनाच्या नावे करण्याच्या

अनर्
ु ींगाने मख्
ु य सर्चव याींच्या स्तरावरुन दद.२७.०१.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये

सर्चव, जहाज मींत्रालय, भारत सरकार व अध्यक्ष, मुींबई पो्व रस्् याींना ववनींती

करण्यात आलेली आहे . तद्नींतर मुींबई पो्व रस्् याींच्या दद.२३.०३.२०१७ च्या

पत्रान्वये सदर चाळीींचा पन
ु वववकासाबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाकडुन प्राप्त झाल्यानींतर
या प्रकरणी ननणवय घेण्यात येईल असे कळववले आहे . त्या अनर्
ु ींगाने म्हाडाने

मशवडी येथील बी.डी.डी. चाळीींच्या पुनवववकास प्रकल्पाबाबत “सवांर्गण सस
ु ाध्यता

अहवाल” (Feasibility Report) तयार करण्यासाठी वास्तुशास्त्रज्ञ सल्लागार
याींची दद.११.०५.२०१७ रोजी ननयक्
ु ती केली आहे व पढ
ु ील कायववाही सरु
ु आहे असे
म्हाडाने कळववलेले आहे .
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(२) सींचालक, मींब
ु ई ववकास ववभाग चाळी याींच्या अहवालानस
ु ार श्री.चींद्रकाींत

पा्ील, मा.मींत्री, साववजननक बाींधकाम याींनी दद.२५.६.२०१५ रोजी लोकप्रनतननधी व
अर्धकारी याींच्या समवेत बी.डी.डी. चाळीींची पाहणी केली होती.
मा.

मींत्री

महोदयाींनी

ददलेल्या

सूचना,

स्थाननक

लोकप्रनतननधी व

रदहवाशाींनी केलेल्या दरु
ु स्तीच्या कामाच्या मागणीच्या अनुर्ींगाने आणण बी.डी.डी.

चाळीतील इमारतीीं पढ
ु ील ४ ते ५ वर्ावत (सदर चाळीींची पन
ु बांधणी पण
ू व होईपयंत)
सुव्स्थतीत राहतील अशा तातडीची व अत्यावचयक दरु
ु स्तीींची कामे करण्यासाठी
रुपये ८० को्ी पैकी सन २०१५-१६ मध्ये ववववज्ञक्षत दरु
ु स्ती कायवक्रमाअींतगवत

रुपये १३.६४ को्ी रकमेची एकूण २०७ चाळीींपैकी १८५ बी.डी.डी. चाळीतील
पदहल्या ्प्प्यात प्रसाधन गहृ ाचे नुतनीकरण, प्रसाधनगह
ृ ाचे दरवाजे, सदननकाींच्या

णखडक्या व खराब झालेले ित, कॉलम, बीमला पॉमलमर प्लॅ स््र व मोडकळीस
आलेल्या मभींतीची दरु
ु स्ती करणे इत्यादी कामे तसेच साींडपाणी वादहन्याींची,

जलवादहन्याींची दरु
ू व
ु स्ती व इतर आवचयक दरु
ु स्त्या उपलब्ध ननधीप्रमाणे पण
करण्यात

आल्या

आहे त.

तसेच

दस
ु ऱया

्प्प्यातील

उपरोक्त

सींवगावतील

आवचयक त्या चाळीींच्या कामासाठी व पावसाळयात ितातन
ू होणारी गळती

थाींबववण्यासाठी ्ारर्फेल्् व डाींबरीकरण करण्यासाठी रु. ८ को्ी सन २०१७-१८
साठी मींजूर झालेले असन
ननववदा प्रकक्रया पूणव झाल्यानींतर व उपलब्ध
ू

ननधीनस
ु ार कामे हाती घेण्यात येतील,असे सींचालक ,मींब
ु ई ववकास ववभाग चाळी
याींनी कळववले आहे .

(३) सींचालक, मुींबई ववकास ववभाग चाळी याींनी त्याींच्या कायावलयास अशा
प्रकारचे कोणतेही ननवेदन प्राप्त झालेले नाही असे कळववलेले आहे .
(४) व (५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

एमएमआरडीए प्राधधिरणािफे चेंबूर-साांिाक्रुज सलांि रोड, सीएसक्र.४७ मधील
बाांधिाम िेलेल्या पन
ु िासन प्रिल्पाि गैरहयिहार झाल्याबाबि

(२२)

*

८५३७९

श्रीमिी सीमािाई दहरे (नासशि पव्श्चम) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबईतील, चें बूर-साींताक्रुज मलींक रोड, नवीन द्ळक नगर, सीएसक्र. ४७
मध्ये ववस्थावपत
प्रकल्पातील

भाडेकरुीं चे

ननकृष्

पुनववसन

बाींधकाम

व

करण्यासाठी

गैरव्यवहार

राबववलेल्या

दडपण्यासाठी

पन
ु वववकास

एमएमआरडीए

प्रार्धकरणाच्या अमभयींता ववभागाने इम्पॅक्् डडझाईन ग्रप
ु याींना काम ददले
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असतानाही श्री. सरु ें द्र राणे याींना परस्पर ७ लाख रुपये दे वन
ू बाींधकाम पण
ू त्व वाचा
दाखला घेतल्याचा प्रकार ननदशवनास आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रकल्पाचे प्लान मींजूर करण्याचे सवव काम इम्पॅक््
डडझाईन ग्रुप या सींस्थेने केले असतानाही सरु ें द्र राणे याींची पन
ु ःव ननयुक्ती करुन
त्याींच्याकडून कोणत्या अर्धननयमाच्या आधारे प्रकल्पाच्या बाींधकाम पूणत्व वाचा
दाखला घेण्यात आला आहे ,

(३) असल्यास, सदरहू प्रकल्पाचे स््ील्् प्लस १२ मजल्याची ५३ को्ी रुपये
खचावची ननववदा मागववण्यात आली असताना १६ मजली इमारतीच्या १७५
को्ीच्या सुधाररत अींदाज पत्रकातील खचावस प्रार्धकरणाने मींजूरी दे ण्याची कारणे
काय आहे त,

(४) असल्यास, सदरहू प्रकरणाची शासनाने चौकशी करुन अमभयींता ववभागातील
उप अमभयींता याींचेसह सींबध
ीं ीत दोर्ी अमभयींता अर्धकारी याींचेववरुध्द कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) मे. इम्पॅक्् डडझाईन ग्रप
ु , वास्तवु वशारद
सल्लागार याींनी अपेज्ञक्षत कालावधीत भोगव्ा प्रमाणपत्र ममळण्यासाठी आवचयक
बाबीींची

पत
व ा
ू त

न

केल्याने

तसेच

त्याींचा

कींत्रा्

मुीं.म.प्र.वव.प्रार्धकरणाने त्याींचे बरोबर कींत्रा् सींपुष्ात आले.
नववन

वास्तवु वशारद

सल्लागार

श्री.सुरेंद्र

कालावधी

राणे

वास्तवु वशारदातन
ु आलेल्या प्रस्तावातन
ु कमीत कमी दे कार दर
असल्याने त्याींची नेमणक
ु करण्यात आली.

याींचा

सींपल्याने
ववहीत

रु.७.५० लक्ष

सदर नेमणक
ु ीस बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेची मान्यता घे ण्यात आली व

तद्नींतर नववन वास्तवु वशारद सल्लागाराने पुणत्व वाचा दाखला ददला आहे .
(३), (४) व (५)

मुींबईतील चें बूर, नवीन द्ळक नगर, सी्ीएस ४७ येर्थल

प्रकल्पग्रस्ताींचे पन
ु ववसन मा. उच्च न्यायालयाच्या
आहे .
मे.

सदर कामाची कींत्रा्ाची

इम्पॅक््

डडझाईन

केल्याप्रमाणे सध
ु ाररत

ग्रप
ु ,

आदे शानस
ु ार करण्यात आले

रक्कम रु. ५६ को्ी इतकी होती व तद्नींतर

प्रकल्प

व्यवस्थापक

प्रशासकीय मान्यता

सल्लागाराने

मशर्फारस

रु. १०७ को्ी इतकी आहे .

अींदाजपत्रकीय ककीं मत वाढण्याची मळ
ींु ई महानगरपामलकेच्या
ू कारणे मख्
ु यत्वे मब
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नववन ननयमावलीस अनस
ीं ामध्ये सींपण
ु रुन व उपलब्ध भख
ू ड
ू व प्रकल्पग्रस्ताींच्या
घराींचे ननयोजन करण्याकरीता करावे लागणा-या अनतररक्त बाबीीं आहे त. तसेच
सुधारीत ककीं मतीस प्रार्धकरणाच्या सक्षम स्तरावरुन मींजरू ी घेण्यात आली आहे .
-----------------

बॄहन्मब
ांु इा महानगरपासलिेि रस्त्याच्या िामाि िोटयािधी
रूपयाांचा झालेला गैरहयिहार

(२३)

*

८७०८७

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर),

श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्पहपूरी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पव्श्चम), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी) :
खल
ु ासा करतील काय :(१)

बह
ृ न्मुींबइव

महानगरपामलकेच्या

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

रस्त्याच्या

कामात

को्यावधी

रूपयाींचा

झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी सममतीने पदहल्या ्प्प्यात चौकशी करून

अहवाल सादर केल्यानींतर रस्ते ववभागाचे प्रमुख अमभयींता सह काही अमभयत्याींना

व त्रयस्थ लेखापररक्षण कींपनीच्या २२ अमभयींत्याींना अ्क करण्यात आली होती,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चौकशीच्या दस
ु ऱया र्फेरीत २०० रस्त्याींच्या कामाबाबत चौकशी
करून चौकशी सममतीने आपला अहवाल आयुक्ताींना सादर केलेला असतानाही
सदरहू २०० रस्त्याींच्या कामात आढळून आलेल्या अननयममततेबाबत सींबींर्धत
अर्धकारी व ठे केदाराींववरोधात आजममतीस कोणतीही कारवाइव करण्यात आलेली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीच्या दस
ु ऱया र्फेरीत चौकशी करण्यात आलेल्या २००
रस्त्याींच्या

कामातील

गैरव्यवहाराबाबत

चौकशी

सममतीने

ठपका

ठे वण्यात

आलेल्या सींबींर्धत ठे केदार व अर्धकाऱयाींववरोधात ववनाववलींब कारवाइव होण्याच्या
दषॄ ्ीने शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) बह
ुीं ई महानगरपामलकेच्या रस्त्याींच्या कामाबाबत
ृ न्मब
चौकशी सममतीने पदहल्या ्प्प्यात ३४ रस्त्याींच्या कामाची तपासणी करुन
ददनाींक २०.०४.२०१६ रोजी अहवाल सादर केला आहे .

तसेच, आझाद मैदान पोलीस ठाणे येथे ददनाींक २७.०४.२०१६ रोजी प्रथम

खबर अहवाल क्रमाींक १६६/२०१६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे .
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सदर प्रकरणी महानगरपामलकेचे तत्कामलन प्रमख
अमभयींता (रस्ते व
ु

वाहतूक), प्रमुख अमभयींता (दक्षता) आणण कायवकारी अमभयींता (रस्ते/प. उपनगरे )
याींना महानगरपामलकेच्या सेवेतन
ू ननलींबबत करण्यात आल्यानींतर आझाद मैदान
पोलीस स््े शनमार्फवत अ्क करण्यात आली.

तसेच, ठे केदार कींपनीचा १ सींचालक, १२ साई् इींव्जननअसव व त्रयस्थ

लेखापरीक्षक (TPQA) कींपनीचे १० साई् ऑडड्सव/इींव्जननअसव याींना आझाद
मैदान पोलीस स््े शनमार्फवत अ्क करण्यात आली.

(२) व (३) चौकशीच्या दस
ु ऱया र्फेरीत २०० रस्त्याींच्या कामाबाबत चौकशी करुन

चौकशी सममतीने आपला अहवाल सादर केला असन
ू , रस्त्याींच्या कामात आढळून
आलेल्या अननयममततेबाबत महानगरपामलकेमार्फवत पढ
ु ीलप्रमाणे कारवाई करण्यात
आली आहे :-

• चौकशी सममतीच्या अहवालानुसार सींबींर्धत कमवचारी / अर्धकारी याींची सखोल
चौकशी करण्याचे आदे श दे ण्यात आले आहे त. सदर खात्याींतगवत चौकशी

करण्यासाठी चौकशी अर्धकारी म्हणन
ू महानगरपामलकेचे उप आयुक्त (ववशेर्
अमभयाींबत्रकी) याींची ननयुक्ती करण्यात येऊन चौकशी प्रकक्रया सरु
ु करण्यात आली
आहे .

• सींबींर्धत कींत्रा्दार व त्रयस्थ लेखापरीक्षक याींना काळया यादीत ्ाकण्याच्या
प्रकक्रयेंतगवत कारणे दाखवा नो्ीसा बजावण्यात आल्या आहे त.

• सदर कींत्रा्दार व त्रयस्थ लेखापरीक्षक याींना महापामलकेच्या ननववदा प्रकक्रयेत
सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आली आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

ठाणे महानगरपासलिा क्षे्ािील मुांब्रा, िळिा, िोपरी, िागळे इस्टे ट इ.
दठिाणच्या धोिादायि इमारिीांबाबि

(२४)

*

८६९३५

श्री.व्जिेंद्र

आहहाड

(मुांब्रा

िळिा),

श्री.जयांि

पाटील

(इस्लामपूर), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शसशिाांि सशांदे (िोरे गाि),
श्री.सांदीप नाईि

(ऐरोली), श्री.पाांडुरां ग बरोरा

(शहापरू ), श्री.नरहरी झझरिाळ

(ददांडोरी), श्री.राणाजगजीिससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.िैभि वपचड (अिोले),
श्री.सुरेश लाड (िजाि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
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(१) ठाणे महापामलका क्षेत्रातील मब्र
ींु ा, कळवा, नौपाडा, कोपरी, वागळे इस््े ्,

लोकमान्यनगर इ. भागातील सुमारे ३३२५ इमारती मोडकळीस आलेल्या असुन

धोकादायक व्स्थतीत असल्याची गींभीर मादहती एवप्रल, २०१७ च्या शेव्च्या
आठवड्यात ननदशवनास आलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केलेली आहे काय तसेच
मोडकळीस

आलेल्या

इमारतीींमधील

रदहवाशाींची

सुरज्ञक्षतता

पुनबांधणीसींदभावत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

व

इमारतीींच्या

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) सन २०१७ मध्ये ठाणे महानगरपामलका हद्दीत

पावसाळ्यापव
ू ी केलेल्या सवेक्षणानुसार एकूण ३६९३ धोकादायक इमारती आढळून
आलेल्या असून सदर इमारतीींपक
ै ी ६९ इमारती सी-१ (अनतधोकादायक, राहण्या
अयोग्य व तात्काळ ननषकासीत करणे प्रवगावत मोडणाऱया) प्रवगावतील आहे त.
(२)

ठाणे

महानगरपामलकेने

मोडकळीस

आलेल्या

इमारतीतील

रदहवाशाींच्या

सरु ज्ञक्षततेबाबत शासन ननणवय ०५.११.२०१५ अन्वये कारवाई करण्यात येते.

अनतधोकादायक व राहण्यास अयोग्य इमारती ररक्त करण्यात येतात.

अशा ६८ इमारतीींपैकी ५५ इमारती ररक्त करण्यात आल्या आहे त. ररक्त करण्यात

आलेल्या ५५ इमारतीपैकी १३ इमारती तोडण्यात आल्या आहे त. उववररत १३

इमारतीींपैकी ६ इमारती ररक्त करण्यास न्यायालयाची स्थर्गती आहे . उववररत ७
इमारती ररक्त करण्यात येणार आहे त.

ठाणे शहराच्या ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये इमारतीींच्या पुनबांधणी

सींदभावत शासनाने ददनाींक ०५.०७.२०१७ च्या अर्धसूचनेनस
ु ार नागरी पन
ु ननमावण
योजनेची ननयमावली समाववष् केली आहे . यामध्ये ननयमातील तरतद
ु ीींच्या
अनर्
ु ींगाने अर्धकृत व अनर्धकृत इमारतीींचा समावेश करण्यात आला आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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सािारा व्जल्हयािील िराड नगरपासलिेच्या साांडपाणी प्रकिया (एसटीपी)
प्रिल्पाचे िाम प्रलांबबि असल्याबाबि

(२५)

*

९००३४

(मुांबादे िी) :

श्री.पथ्
ृ िीराज चहहाण (िराड दक्षक्षण), श्री.असमन पटे ल

सन्माननीय मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सातारा व्जल्हयातील कराड नगरपामलकेचा साींडपाणी प्रककया (एस्ीपी)
प्रकल्प मागील ४ वर्ावपासन
ू अपूणव अवस्थेत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, साींडपाणी प्रककया (एस्ीपी) प्रकल्प नसल्याने कराडच्या कृषणाकोयना नदीपात्रामध्ये शहरातील नाल्याचे साींडपाणी ममसळले जात असल्यामुळे
नदीपात्रातील पाणी दवु र्त होत असन
ू जलपणीचा धोका वाढला आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

या

साींडपाण्यामळ
ु े

कृषणा-कोयनेच्या

अव्स्तत्वासह

आरोग्यसही धोका ननमावण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

मानवी

(४) असल्यास, कराड नगरपामलका हद्दीतील साींडपाणी प्रककया (एस्ीपी) प्रकल्प

तातडीने सरु
ु करण्याकररता शासनातर्फे कोणती कायववाही केली वा करण्यात
येणार आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) • महाराषर सव
ु णवजयींती नगरोत्थान महामभयान

(राज्यस्तर) अींतगवत कराड शहरातील जन्
ु या भय
ु ारी ग्ार योजनेचे बळक्ीकरण
व वाढीव हद्दीतील भागासाठी भुयारी ग्ार योजना सन २०१२ मध्ये मींजूर केली
आहे .

• सदर प्रकल्पामध्ये १२.५० एम.एलडी. क्षमतेच्या मलप्रकक्रया केंद्राचा समावेश
आहे .

• सदर मलप्रकक्रया केंद्राचे काम पूणव झाले असून त्यामध्ये साींडपाणी घेण्याचे
काम कराड नगरपररर्दे ने सरु
ु केले आहे .

• सदर प्रकल्पाचे उववररत काम डडसेंबर, २०१७ अखेर पूणव होणे अपेज्ञक्षत आहे .

(२) • शहराच्या वाढलेल्या लोकसींख्येमळ
ु े काही प्रमाणात साींडपाणी नैसर्गवक
नाल्याने नदीत ममसळते.

त्यावर क्लोरीनेशन करणे, द्चयु कल्चर बबमा बाींबुची

रोपे लावणे व नैसर्गवक नाले अडवन
ू साींडपाणी शेतीस दे ण्याची कायववाही कराड
नगरपररर्दे मार्फवत सरु
ु आहे .
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• तसेच

सदर

साींडपाणी

नदीपात्रामध्ये

ममसळू

नये

म्हणन
ू

नगरोत्थान

योजनेअींतगवत मींजूर योजनेमध्ये समाववष् असलेल्या जुन्या भुयारी ग्ार

योजनेचे बळक्ीकरण अींतगवत पींवपींग स््े शन्सच्या जन्
ु या मो्सव बदलण्याचे काम
कराड नगरपररर्दे ने सरु
ु केले आहे .

• सदर काम सप््ें बर, २०१७ पयंत पूणव करण्याचे कराड नगरपररर्दे चे ननयोजन
आहे .

• सदर काम पूणव झाल्यानींतर नदीपात्रामध्ये साींडपाणी ममसळण्याचे बींद होणार
असल्याबाबत कराड नगरपररर्दे ने कळववलेले आहे .

(३) • साींडपाण्यामळ
ु े मानवी आरोग्यास धोका ननमावण झाला नसलेबाबत कराड
नगरपररर्दे मार्फवत कळववण्यात आलेले आहे .

(४) व (५) • सदर प्रकल्पातील एस्ीपीचे काम कराड नगरपररर्दे मार्फवत पूणव
झालेले असून प्रकल्पाचे उववरीत काम डडसेंबर २०१७ अखेर पूणव करण्याच्या
सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.

----------------मुांबईिील अतिधोिादायि इमारिीांबाबि
(२६)

*

(मानखद
ू ा

८८२१५

श्री.सुभाष उफा पांडडिशेठ पाटील (असलबाग), श्री.अबू आजमी

सशिाजीनगर),

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा) :

मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) मुींबई येथील डॉकयाडव रोड येथील महापामलकीची बाबू गेनू माके् इमारतीच्या

२७ सप््ें बर, २०१३ रोजी झालेल्या दघ
व नेनत
ीं र उत्तर मब
ींु ई महापामलकेने सववच
ु ्
इमारतीींचे स्रक्चरल ऑडी् सक्तीचे करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, मुींबईतील ८५० इमारती अनतधोकादायक असन
ू त्याींचे स्रक्चरल

ऑडड्ही करण्यात आले असून त्यावर माहे एवप्रल, २०१७ पयंत कोणतीही
उपाययोजना करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, बह
ृ न्मींुबई महानगरपामलका क्षेत्रातील सदर ८५० धोकादायक,

अनतधोकादायक अशा महापामलका, सरकारी व खाजगी मालकीच्या व प्रामुख्याने

सी-(१) श्रेणीत मोडणाऱया इमारतीींच्या सींदभावत महापामलका अर्धननयम, १८८८
च्या

कलम

३५४

च्या

अींतगवत

ननषकासनाच्या

कायववाहीबाबत

आगामी

पावसाळापूवव सदर इमारतीींचे सवेक्षण करुन ददनाींक ३० एवप्रल,२०१७ अखेरपयंत
ननषकासनाची कारवाई करण्याबाबत

स्थाननक लोकप्रनतननधी, नागररकाींनी व
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भोगव्दराींनी

मा.मख्
ु यमींत्री, मा.राज्यमींत्री(नगरववकास), मख्
ु य-सर्चव, अनतररक्त

मुख्य-सर्चव (नगरववकास), मा.महापामलका आयुक्त व आयुक्त मब
ुीं ई महानगर
क्षेत्रववकास

प्रार्धकरण,

महामुींबई

तसेच

त्याींच्या

प्रार्धकारी याींच्या ददनाींक २७ एवप्रल, २०१७
आहे , हे ही खरे आहे काय,

अर्धनस्त

नागरी

सेवाींचे

वा त्यानस
ु ार ननदशवनास आणले

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय असल्यास,

चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार अनतधोकादायक इमारतीमुळे होणाऱया
दघ
व ना रोखण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत
ु ्
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. तथावप, मुींबई महानगरपामलका
अर्धननयम, १८८८ च्या कलम ३५३ (ब) अन्वये, ३० वर्े ककीं वा त्यापेक्षा जास्त

जुन्या इमारतीींना बाींधकाम सुव्स्थती प्रमाणपत्र (Structural Audit Report)
सादर करणे बींधनकारक आहे .

(२) व (३) माहे एवप्रल/मे, २०१७ मधील महानगरपामलकेमार्फवत करण्यात आलेल्या

सवेक्षणामध्ये सी-१ प्रवगावतील अनतधोकादायक व मोडकळीस आलेल्या एकूण
६१७ इमारती आढळून आल्या आहे त.

सदर इमारतीींवर मुींबई महानगरपामलका अर्धननयम, १८८८ च्या कलम

३५४ अन्वये महानगरपामलकेमार्फवत खालील प्रमाणे कारवाई करण्यात आलेली
आहे :-

• ११२ इमारती ररकाम्या करण्यात आलेल्या आहे त.

• ४२ प्रकरणे ताींबत्रक सल्लागार सममतीकडे पाठववण्यात आली आहे त.

• १४० इमारतीींची जल व ववद्यत
ु जोडणी खींडीत करण्यात आली आहे .

• २११ प्रकरणाींमध्ये जल व ववद्यत
ु जोडणी खींडीत करण्याबाबतची कारवाई सरु
ु
आहे .

• ११२ इमारतीींची प्रकरणे न्यायप्रववष् असून त्यापैकी ४५ प्रकरणाींमधील
इमारतीींबाबत दघ
व ना घडल्यास बह
ुीं ई महानगरपामलका जबाबदार राहणार
ु ्
ृ न्मब
नसल्याबाबतचे प्रनतज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे .

(४) इमारतीच्या पन
ु बांधकामाच्या कालावधी ववर्यी भाडेकरुीं ना ननव्चचत अशी हमी

ददली जात नसल्यामळ
ु े भाडेकरु अशा धोकादायक इमारती ररकामी करत नाहीत.

37

याकरीता त्याींच्या ननवाऱयाचे सींरक्षण व सरु क्षा सनु नव्चचत करण्यासाठी मब
ींु ई

महानगरपामलका अर्धननयम, १८८८ च्या कलम ३५४ व त्यानर्
ु ींगाने कलम ४९९
मध्ये सध
ु ारणा करुन नवीन पो्कलम ३ ते ६ दाखल करण्यात आलेली आहे त.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

औरां गाबाद शहरािील ससडिोच्या सिा िसाहिीमधील साांडपाण्यािर प्रकक्रया
िरण्यासाठी उभारण्याि आलेल्या एसटीपी प्रिल्पाबाबि

(२७)

*

९०४३२

श्री.अिुल सािे (औरां गाबाद पूि)ा :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) औरीं गाबाद शहरातील मसडकोच्या सवव वसाहतीमधील साींडपाण्यावर पकक्रया
करण्यासाठी र्चकलठाणा ववमानतळाजवळ मसव्हरे ज री्में् प्लाीं् उभारण्यात
आल्यानींतर काही वर्ावतच बींद पडला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या दठकाणी येणारे साींडपाणी पाईपलाईन जागोजागी र्फु्ल्याने

उघड्यावर वाहत असताींनाही प्रकल्पाचे कामकाज पाहण्यासाठी सन २००९ पासन
ू
वर्ावकाठी २० लाख रुपये खचव करण्यात येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मसव्हरे ज री्में् प्लाीं् बींद असताींनाही दर वर्ावला २० लाख रुपये
खचव करण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व त्यानस
ु ार सबींर्धताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे ,

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

मसव्हरे ज

री्में्

प्लाीं्

ननयममतपणे

कायवरत

असून

महानगरपामलकेतर्फे ननयुक्त खाजगी कींत्रा्दारामार्फवत सदर प्लााँन्् चालववण्यात
येत आहे .

(२) हे अींशत: खरे आहे .

सदर प्रकल्पाची दे खभाल व

दरु
ु स्तीकरीता

खाजगी कींत्रा्दाराची नेमणक
ू

करण्यात येत असन
ू याकरीता १४ ते १५ लाख प्रनतवर्व खचव येतो.
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मसव्हरे ज री्में् प्लाीं्च्या अलीकडे

मम्रच्या अींतरात

साींडपाणी वाहून नेणारी
र्फु्लेली असल्याचे आढळून आले आहे .

सववसाधारणपणे १५० ते २००
पाईपलाईन

सदर पाईप लाईन दरू
ु स्तीचे काम वेळीच

जून,२०१६ मध्ये

का करण्यात आले नाही

याबाबत सींबर्ीं धताींवर जबाबदारी ननव्चचत करण्याबाबत व सदर पाईपलाईन

दरु
ु स्तीचे काम तातडीने हाती घेण्याबाबत महानगरपामलकेस कळववण्यात आले
आहे .

(३) हे खरे नाही.

सदर मसव्हरे ज री्में् प्लाीं् ननयमीतपणे कायावन्वीत आहे .

(४) व (५) प्रचन उद््ावत नाही.

----------------समरा भाईंदर शहराच्या भय
ु ारी गटार पाईप पुरिठा दे यिामध्ये
झालेला गैरहयिहार

(२८)

*

८७६०७

डॉ.समसलांद माने (नागपूर उत्िर), श्री.अिुल भािखळिर

(िाांददिली पूि)ा , अॅड.आसशष शेलार (िाांद्रे पव्श्चम), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण
पव्श्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

(१) ममरा भाईंदर शहराकरीता सुरु केलेल्या सुमारे ४९५ को्ी रुपयाींच्या भय
ु ारी
ग्ार पाईप पुरवठा दे यकामध्ये मे.सुभार् प्रोजेक्् ॲण्ड माकेद्ींग कींपनीने
गैरव्यवहार केल्याचे माहे जन
ू , २०१७ ला ननदव शनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर पाईप पुरवठयामध्ये रु. २०,३०,९३४ (वीस लाख तीस हजार
नऊशे चौतीस) रूपयाींचा गैरव्यवहार करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानुसार दोर्ीींवर कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ममरा भाईंदर शहराच्या भय
ु ारी ग्ार योजनेत पाईप

पुरवठा दे यकामध्ये अननयममतता झाल्याची तक्रार माहे मे, २०१७ मध्ये ममरा
भाईंदर महानगरपामलकेस प्राप्त झाली होती.
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(२), (३), (४) • सदरची तक्रार ही पाईप परु वठ्याच्या दे यकामध्ये रु.१०,७८,५१६/ची अननयममतता झाल्याबाबत होती.

• सदर तक्रारीच्या अनर्
ु ींगाने ममरा भाईंदर महानगरपामलकेमार्फवत चौकशी

करण्यात आली होती.

• सदर चौकशीअींती सदरची तक्रार चक
अशी कोणतीही
ू ीची असन
ू

अननयममतता झाली नसल्याबाबतचा ननषकर्व ननघाला असलेबाबतचा अहवाल
आयुक्त, ममरा भाईंदर महानगरपामलका याींनी शासनास सादर केला आहे .
----------------नालासोपारा येथे इांटरनेटिरील अॅपहदारे बनािट िागदप्े बनिणा-याांना
अटि िरण्याि आल्याबाबि

(२९)

*

८९३११

श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबूर), डॉ.राहूल पाटील (परभणी),

श्री.प्रिाश सि
ु े (मागाठाणे), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), श्री.िुिाराम िािे
(अणश
ु क्िी नगर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमां्ी

नालासोपारा (व्ज. पालघर) येथे इीं्रने्वरील अॅपव्दारे बनाव् आधारकाडव,

पॅनकाडव, पारपत्र आणण इतर कागदपत्रे बनवणा-या नतघाींना ददनाींक ३१ मे, २०१७
रोजी वा त्यासुमारास पोलीसाींनी िापा ्ाकून अ्क केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानर्
ु ींगाने दोर्ीींवर कोणती
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

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

(२) व (३) सदर प्रकरणी चौकशी केली असन
ू आरोपी ववरुध्द तुळीींज पोलीस

ठाणे, येथे गु.र.क्र. २९०/१७ भा.दीं .वव. कलम ४२०, ४६५, ४६८, ३४ अन्वये गुन्हा
नोंद केला आहे . या गुन्हयातील ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून गुन्हा
तपासार्धन आहे .

(४) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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महाराष्ट्र एअरपोटा डेहहलपमेंट िांपनीमाफाि राज्यािील महसूल विभाग आझण
महत्िाचे व्जल्हे विमान सेिेहदारे जोडणेबाबि

(३०)

*

८५०१७

श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्य शासनाने ववमान सेवेव्दारे महाराषराच्या ववकासाला चालना दे ण्यासाठी
सन २००२ मध्ये महाराषर एअरपो्व डेव्हलपमें् कींपनी (एमएडीसी) स्थापन करुन

राज्यातील ववमानतळाची उभारणी, दे खभाल व ववकास करण्याचे काम कींपनीस
ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कींपनी स्थापन करताींना राज्यातील प्रत्येक महसल
ू ववभाग
आणण महत्वाचे व्जल्हे ववमान सेवेव्दारे जोडण्याचा कायवक्रम राबववण्यासाठी

कींपनीला १६८८ को्ी रुपये दे ऊनही अद्याप एकही ववमान उडू शकले नाही असा
ठपका कॅगच्या अहवालात ठे वण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, ववमान कींपनीव्दारे र्ग्रनकर्फल्ड ववमानतळ, ब्राऊनकर्फल्ड प्रकल्प आणण
गडर्चरोली व्जल्हयात हे मलपो्व उभारण्याबाबतच्या कामासही ववलींब झाला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, राज्य शासनाने सदर कामाींसाठी कींपनीला रु. ३६३.१७ को्ी
रुपयाची रक्कम ददलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

सदर

कींपनीच्या

दढसाळ

व

हलगजी

कामकाजाच्या

कायवपध्दतीबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय व त्यानर्
ु ींगाने सदरहू कामे
तातडीने होण्याबाबत सदर कींपनीवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे ,

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

(३) व (४) राज्यातील तीन ग्रीनर्फील्ड व सात ब्राऊनकर्फल्ड ववमानतळाींचा ववकास
व ववस्तार करण्याचे काम महाराषर ववमानतळ ववकास कींपनीस दे ण्यात आले

असून त्याअनुर्ींगाने कायववाही सरु
ु आहे . तथावप, सदर ववमानतळे ववकमसत

करण्याबरोबरच ममहान प्रकल्पाचा ववकास व प्रकल्पग्रस्ताींचे पन
ु ववसन तसेच
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प्रकल्पग्रस्ताींना पायाभत
सवु वधा उपलब्ध करुन दे णे इ. कररता कींपनीला
ू
दद.३१.०३.२०१६

पयंत

एकूण

रु.१६८८

को्ी दे ण्यात

आले

आहे त. तसेच,

गडर्चरोली व्जल्हयात हे मलपो्व उभारण्याचे काम महाराषर ववमानतळ ववकास
कींपनीस दे ण्यात आलेले नाही.

(५) व (६) प्रचन उद््ावत नाही.
----------------घोट गािाजिळ (िा.पनिेल, व्ज.रायगड) असलेले डांवपांग ग्राउां ड बांद िरण्याबाबि
(३१)

*

८५६९८

श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट),

अॅड.आसशष शेलार (िाांद्रे पव्श्चम), श्री.अिल
ु भािखळिर (िाांददिली पि
ू )ा , श्रीमिी
मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.असमि साटम (अांधेरी पव्श्चम) :
मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) पनवेल महानगरपामलका हद्दीतील घो् गावाजवळ (ता.पनवेल, व्ज.रायगड)
असलेल्या डींवपींग ग्राउीं डवर मसडको वसाहतीतील ्ाकण्यात येणाऱया कचऱयाच्या

दग
ं ीमळ
ु े नागररकाींच्या आरोग्याला धोका ननमावण झाला असल्याचे माहे जून,
ु ध
२०१७ वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

डींवपींग

ग्राउीं डवर

्ाकण्यात

येणाऱया

कचऱयामळ
ु े

पावसाळयाच्या सुरूवातीलाच उक्त पररसरात २० रदहवाशाींना डेंग्युची लागण होवन
ू
चवसनाचेही ववकार मोठया प्रमाणात आढळून आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

मसडको

प्रशासनाने

डींवपींग

ग्राउीं ड बींद

करण्याचे

दे वन
ू सुध्दा अद्यापही डींवपींग ग्राउीं ड बींद केले नाही, हे ही खरे आहे काय,

आचवासन

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून घो् गावाजवळील डींवपींग
ग्राउीं ड बींद करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नाही.

महाराषर प्रदर्
ु ण ननयींत्रण मींडळाच्या मान्यतेने मसडको महामींडळाने

घनकचरा प्रकक्रया केंद्रे ववकमसत केली आहे त. सदर घनकचरा प्रकक्रया केंद्रामध्ये

कचऱयावर शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रकक्रया केली जाते. व्जल्हा दहवताप अर्धकारी,
अमलबाग याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानस
ु ार घो्, करवले, भोईरपाडा,
नागझरी चाळ, ककरवले या प्रकक्रया केंद्राजवळील गावात माहे जन
ु , २०१७ मध्ये
एकही डेंग्यु रुग्ण आढळून आला नाही.
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(३) मसडको प्रशासनाने सदर डींपीींग ग्राऊींड बींद करण्याचे कोणतेही आचवासन
ददलेले नाही.

(४) व (५) प्रचन उद््ावत नाही.
----------------मुांबईिील झोपडपट्टी पन
ु िासन सुधार मांडळाि अनेि िां्ाटदाराांनी बनािट
चाचणी प्रमाणप् सादर िेल्याबाबि

(३२)

*

८४९४५

अॅड.आसशष शेलार (िाांद्रे पव्श्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे),

श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.अिुल भािखळिर (िाांददिली पूि)ा , श्री.सदा
सरिणिर (मादहम) :
करतील काय :-

सन्माननीय गह
ु ासा
ृ तनमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल

(१) मुींबईतील झोपडपट्टी पन
ु ववसन सुधार मींडळात अनेक कींत्रा्दाराींनी बनाव्

चाचणी प्रमाणपत्र सादर करून दे यके मींजूर करून घेतली असल्याचे तसेच

सदरची कामे अर्धकारी व कींत्रा्दाराच्या सींगनमताने झाल्याचे माहे जन
ू , २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी २० कींत्रा्दाराींना काळ्या यादीत ्ाकण्याची प्रकक्रया
सुरु असल्याचेही ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत ववमशष् सममती नेमन
ू सखोल चौकशी करण्यात येणार
आहे काय तसेच चौकशीमध्ये दोर्ी आढळणाऱया अर्धकारी व कींत्रा्दाराींवर काय
कारवाई करण्यात आली आहे वा येणार आहे ,

(४) असल्यास, असे प्रकार होऊ नयेत व ननववदा प्रकक्रया सींपण
ू व पारदशवक राहील
यासाठी प्रशासन काय उपाययोजना केल्या आहे त वा करण्यात येत आहे त,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे िा : (१) हे अींशत: खरे आहे .

(२) होय, २० कींत्रा्दाराींना काळया यादीत ्ाकण्याची प्रकक्रया पूणव झालेली आहे .

(३) मख्
ु य अर्धकारी, झोपडपट्टी सध
ु ार मींडळाच्या प्राप्त अहवालानस
ु ार २०
कींत्रा्दाराींना काळया यादीत ्ाकण्याची प्रकक्रया पूणव झालेली आहे .
चौकशी

करण्यासाठी

ववमशष्

सममती

नेमण्याचा

प्रचन

उद््ावत

त्यामळ
ु े
नाही.

त्याचप्रमाणे सींबर्ीं धत अर्धकाऱयाींवर कारवाई करण्याकररता सर्चव, प्रार्धकरण
तसेच मींडळ स्तरावर कायाववाही चालु आहे .
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(४) मख्
ु य अर्धकारी, झोपडपट्टी सध
ु ार मींडळाच्या प्राप्त अहवालानस
ु ार, ननववदा
प्रकक्रया ई-ननववदा पध्दतीने सींपूणप
व णे पारदशवकपणे राबववली जात आहे . मालाचे

चाचणी प्रमाणपत्र प्रयोगशाळे तून थे्पणे झोपडपट्टी सध
ु ार मींडळाकडे पाठववण्यात
येते. इत्यादी उपाययोजना करण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

नाहूर (पव्श्चम) येथील वपरॅमल ररअल्टी या वििासिाने ११० पन
ु रोवपि झाडे
लािल्याची खोटी मादहिी िक्ष
ृ प्राधधिरणाला ददल्याबाबि
(३३)

*

८५२५५

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पव्श्चम) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाहूर (पव्चचम) येथील वपरॅमल ररअल््ी या ववकासकाने इमारतीच्या
बाींधकामासाठी त्या पररसरात असलेली वपींपळ, अशोक, आींबा, नारळ व सब
ु ाबळ
ु
अशी

अनेक

वर्ांपासन
ू

उ्या

असलेल्या

२३८

झाडाींची

कत्तल

करताींना

महानगरपामलकेच्या वक्ष
प्रार्धकरणाने ववकासकावर कत्तल केलेल्या वक्ष
ृ
ृ ाींच्या
बदल्यात ३० ददवसात नवीन झाडाींचे पन
ु रोपन करण्याची अ् घालन
ू ही सदर
ववकासकाने ११० पन
ु रोवपत झाडे लावल्याची खो्ी मादहती वक्ष
ृ प्रार्धकरणाला

दे ऊन ददशाभूल केली असल्याची तक्रार स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २१ मे,

२०१७ रोजी वा त्यासुमारास मा.नगरववकास राज्यमींत्री याींच्याकडे करुन सदर
ववकासकावर व त्याला अींतगवत मदत करणाऱया महानगरपामलकेच्या ववभागीय
अर्धकाऱयाींवर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनुर्ींगाने शासनाने या प्रकरणी ववकासक व
सींबींर्धत महानगरपामलका ववभागीय अर्धकारी याींची चौकशी करुन कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अशा स्वरुपाचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे हे खरे आहे .

(२) नाहूर (पव्चचम) येथील मे. पी. आर. एल. डेव्हलपसव प्रा. मल. या ववकासकास
न.भ.ु क्र. ४९१ए/५, ४९१ए/६ या भख
ीं ावर प्रस्ताववत इमारतीच्या ववकासकामामध्ये
ू ड
अडथळा ठरणारे २३ वक्ष
ु रोवपत करणे व इतर २९२ वक्ष
ृ कापणे, २१५ वक्ष
ृ पन
ृ
आहे तसेच ठे वण्याकररता वक्ष
ृ प्रार्धकरणाच्या मींजुरीने परवानगी दे ण्यात आली
आहे .
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सदर परवानगीनस
ु ार ववकासकाने २३ झाडाींची कापणी केली असन
ू ,

त्याबदल्यात ६६ नवीन झाडे लावण्यात आलेली आहे त. तसेच, पुनरोपणास
परवानगी ददलेल्या २१५ झाडाींपैकी १४५ झाडे पन
ु रोवपत करण्यात आली आहे त.
सदर

अर्धवेशनात

प्रकरणी

उपव्स्थत

ववधानमींडळाच्या

लक्षवेधी

सूचनेच्या

सन

२०१७

च्या

अथवसक
ीं ल्पीय

अनुर्ींगाने, वक्ष
ृ ाींचे पुनरोपणाच्या

अनर्
ु ींगाने चौकशी करण्याच्या सच
ू ना बह
ु ई महानगरपामलकेस मे, २०१७
ृ न्मींब
मध्ये दे ण्यात आल्या आहे त.

तसेच, वक्ष
ृ तोडीची परवानगी, वक्ष
ृ ाींच्या जी्-्ॅ र्गींगबाबतचा तपशील,

वक्ष
ु रोपण याींचा सववसमावेशक तपशील असलेले सवंकर् सींकेतस्थळ तयार
ृ ाींचे पन
करण्याचे ननदे श मब
ींु ई महानगर क्षेत्रातील महानगरपामलकाींना मे, २०१७ मध्ये
दे ण्यात आले आहे त.

(३) प्रचन उद््ावत नाही.

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

नासशि ि अहमदनगर व्जल्हयािील आांदोलन िेलेल्या शेििऱयाांिर दाखल
िेलेले गन्
ु हे मागे घेणेबाबि

(३४)

*

(ससन्नर) :
(१)

८५४३३

श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाि), श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे

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

वपींपळगाव जलाल (ता. येवला व्ज.नामशक) ्ोल नाक्यावर ददनाींक १ व २

जन
ू , २०१७ रोजी शेतमालाची ल्
ु केल्याप्रकरणी ४४ शेतकऱयाींवर पोमलसाींकडून
कलम ३०७, ३९४ व ३९५ अन्वये दरोडा, लु्मार, पोमलसाींना जीवे मारण्याचा
प्रयत्न इ. बाबत गींभीर गन्
ु हे दाखल केले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, येवला व ननर्फाड (व्ज. नामशक) या तालुक्यासह कोपरगाव
(व्ज.अहमदनगर) तालक
ु ा येथील सुमारे २५०० सींपकरी शेतकऱयाींवर
दाखल करण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

प्रचन

भाग

(१)

व

(२)

मधील

सींपकरी

गुन्हे

शेतकऱयाींवरील

अन्यायकारक व खो्े गुन्हे मागे घेण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी
शासनाकडे केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) सदर प्रकरणी गुन्हे मागे घेण्याबाबत नामशक व्जल्हयातील स्थाननक
सींघ्नेकडून ननवेदन प्राप्त झाले असन
ू यासींदभावतील पढ
ु ील कायववाही सरु
ु आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

मुांबई-पुणे जुन्या महामागाािर हाळ गािच्या हदीिील म्पहाडाला
हस्िाांिरीि िेलेल्या जसमनीबाबि

(३५)

*

९०९०३

श्री.भरिशेठ गोगािले (महाड) :

सन्माननीय गह
ृ तनमााण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबई-पुणे जन्
ु या महामागाववर हाळ गावच्या हद्दीत १२० एकर जममनीपैकी ४०
एकर जमीन गोरगररब आर्थवकदृष्या मागासलेल्याना अल्प ककीं मतीत घरे

ममळावी या उद्देशाने नगरपामलकेने भूसप
ीं ादन करुन म्हाडाला हस्ताींतररत केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू जागा गोरगररब आर्थवकदृष्या मागासलेल्याींना अल्प
ककीं मतीत घरे बाींधण्याकररता हस्ताींतररत केली असताींनाही सदरहू जागा मुींबईतील
बडया धनदाींडग्या भम
ू ाकर्फया व दलालाींनी ववकत घेऊन जास्त भावात ववकण्यास
सुरुवात केल्याचे नुकतेच माहे जन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात
काय आढळून आले आहे व त्यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

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

खोपोली नगरपररर्दे कडून सव्हे क्र.२७ ते ३३ येथील ७.६६ हे क््र आर म्हणजेच
१९.१५ एकर जमीनीचा ताबा म्हाडाला सन १९८४ मध्ये ममळालेला आहे .
(२) हे खरे नाही.

कोकण मींडळाने सदर वसाहतीच्या अमभन्यासामध्ये अल्प उत्पन्न ग्ासाठी १८८

भूखड
ीं व अत्यल्प उत्पन्न ग्ासाठी १२० भूखड
ीं अशी योजना सन १९८७ मध्ये
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राबववलेली आहे . ववतरणानींतर भख
ीं धारकाींना ताबा दे ऊन ५ वर्ावपेक्षा जास्त
ू ड

कालावधी झालेला आहे . तद्नींतर माहे मे-जन
ीं धारकाींनी
ू , २०१७ मध्ये २ भूखड
कोकण मींडळाकडून ररतसर ववक्री परवानगी घेऊन सदर भूखड
ीं ाींची ववक्री केलेली

आहे . म्हाडाच्या प्रचमलत धोरणानुसार ननयममतीकरण शल्
ु क आकारुन हे दोन्ही
भूखड
ीं ननयममत करण्यात आलेले आहे त.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

पुणे महानगरपासलिेच्या रुग्णालयाांमध्ये सोनोग्राफी मसशन्स
खरे दीि झालेला गैरहयिहार

(३६)

*

८७१३८

श्री.हनुमि
ां डोळस (माळसशरस), श्री.शामराि ऊफा बाळासाहे ब

पाटील (िराड उत्िर), डॉ.सिीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :
मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

पण
ु े

महानगरपामलकेच्या

१५

रुग्णालयाींमध्ये

बसववण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,

१५

सन्माननीय

सोनोग्रार्फी

ममशन्स

(२) असल्यास, सोनोग्रार्फी ममशन्सचा पूणक्ष
व मतेने उपयोग होत नसतानाही ७०
लाख रुपये खचन
ूव आणखी पाच ममशन्स मागववण्यात आल्या आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, प्रत्यक्षात या ममशन्सची ककीं मत कमी असतानाही त्या जास्त

ककीं मतीच्या दाखवन
ू खरे दी करण्यात आल्याची धक्कादायक मादहती माहे मे,
२०१७ च्या शेव्च्या आठवडयात ननदशवनास आली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानूसार सींबींर्धताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) • पण
ु े महानगरपामलकेच्या १५ रूग्णालयाींमध्ये
आजपयंत एकूण १६ सोनोग्रार्फी ममशन्स बसववण्यात आलेली आहे त.
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• सन २०१६-२०१७ पव
ू ी खरे दी केलेल्या एकूण ११ सोनोग्रार्फी ममशन्स पुणे
महानगरपामलकेच्या रूग्णालयात वापरात आहे त. तथावप आवचयकतेनुसार सन

२०१६-२०१७ या आर्थवक वर्ावत रू.१.५५ को्ी ककीं मतीची एकूण ५ सोनोग्रार्फी
ममशन्स खरे दी करण्यात आलेली आहे त.

(३) • सोनोग्रार्फी ममशन्सची ककीं मत कमी असताींनाही जास्त ककीं मत दाखवन
ू

ममशन्स खरे दी केल्या आहे त अशा स्वरूपाची तक्रार सजग नागररक मींच, पुणे
याींनी दद.२२.५.२०१७ रोजी पण
ु े महानगरपामलकेकडे केली आहे .
वत्ृ त स्थाननक वत्ृ तपत्रात आले होते.

तसेच याबाबतचे

• सन २०१६-१७ मध्ये ननववदा प्रकक्रयेनींतर ५ सोनोग्रार्फी ममशन्स ्नव कक

पध्दतीने खरे दी करण्यात आल्या असन
ू त्यामध्ये कॉम्प्य्
ु र, वप्रीं्र, यु.पी.एस.,
कॉम्प्य्
ु र ्े बल्स, इीं्रने् कनेक्शन इत्यादी बाबी उपलब्ध आहे त.

• तसेच खरे दी केलेल्या ५ ममशन्सपैकी एका ममशनमध्ये इलॅ स््ोग्रार्फी व इतर
सॉफ््वेअर, अनतरीक्त प्रोब (Probe) इत्यादी सवु वधाही उपलब्ध आहे त.
•

खरे दी

केलेल्या

मशीन्सचे

महानगरपामलकेने कळववले आहे .
(४) व (५) प्रचन उद््ावत नाही.

दर

बाजारभावानुसार

योग्य

असल्याचे

पुणे

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

म्पहाडाच्या सांक्रमण सशबबरािील रदहिाशाांच्या िास्िहयाच्या मळ
ू िागदप्ाांची
नस्िी गहाळ झाल्याबाबि

(३७)

*

९०८६६

श्री.िुिाराम िािे (अणश
ु क्िी नगर), श्री.प्रिाश फािपेिर

(चें बूर), श्री.प्रिाश सुिे (मागाठाणे), श्री.सांजय पोिनीस (िसलना), श्री.मांगेश
िुडाळिर (िुलाा), श्री.सुतनल राऊि (विक्रोळी), श्री.जयप्रिाश मद
ुां डा (बसमि) :
सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ तनमााण मां्ी पढ

(१) मींब
ु ईतील म्हाडाच्या सींक्रमण मशबबरात वर्ावनव
ु र्े वास्तव्याला असलेल्या
रदहवाशाींच्या उपकरप्राप्त इमारतीींमधील वास्तव्याच्या मूळ कागदपत्राींची नस्ती

म्हाडाकडून गहाळ झाल्याची धक्कादायक मादहती माहे मे, २०१७ च्या शेव्च्या
आठवड्यात ननदशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर नस्ती गहाळ झाल्याने म्हाडाच्या पन
ु रव र्चत इमारतीमध्ये

नवीन घरे ममळण्याच्या हक्कापासून असींख्य रदहवाशी वींर्चत राहण्याची शक्यता
ननमावण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले आहे , त्यानस
ू ार कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे िा : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .

दद. २७.०२.२०१३ व दद. २२.१०.२०१३ रोजीच्या जादहरातीस अनस
ु रुन १४९७ अजव
प्राप्त झाले होते. सदर १४९७ प्राप्त अजांवर ननणवय घेऊन प्रमसध्द केलेल्या

जादहरातीनुसार ११५१ अजवदाराींना अपात्र करण्यात आले. तसेच ३४६ अजवदाराींना

पात्र करण्यात येऊन गाळे ववतरण करण्यात आले. अपात्र अजवदाराींपक
ैं ी केवळ ३६
प्रकरणे मळ
ू कागदपत्रे नसल्याने अपात्र करण्यात आली आहे त.

(३) व (४) सदर मळ
ू कागदपत्राींचा शोध घेण्यासाठी म्हाडा कायावलयामध्ये व
क्षेत्रीय कायावलयामध्ये सन २०१४ मध्ये शोध मोदहम राबववण्यात आली असता

८० अजवदाराींपक
ैं ी १२ प्रकरणाींची मळ
ू कागदपत्रे उपलब्ध झाली आहे त. तसेच सदर
प्रकरणी सममतीद्वारे या कायावलयातील अर्धकारी/कमवचाऱयाींमार्फवत तसेच क्षेत्रीय
कायावलयामार्फवत

नस्तीींचा

शोध

घेण्याची

मोदहम

सरु
ु

आहे .

उववररत

३६

प्रकरणाींपैकी मळ
ू नस्ती आढळून आल्यास सममतीद्वारे पात्र/अपात्रतेचा र्फेरआढावा
घेण्याची तरतद
ू ठे वली आहे .

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

मुांबईिील दादर, मादहम आझण प्रभादे िी पररसरािील सम
ु ारे १९ इमारिीिील
रदहिाशाांना वििासिाने भाडे दे ण्याचे बांद िेले असल्याबाबि

(३८)

*

८७७४५

श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्री.ददपि चहहाण (फलटण),

श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अिुल भािखळिर
(िाांददिली पूि)ा , श्री.व्जिेंद्र आहहाड (मब्र
ांु ा िळिा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :
सन्माननीय गह
ु ासा करतील काय :ृ तनमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल

(१) मुींबईतील दादर, मादहम आणण प्रभादे वी पररसरातील सुमारे १९ इमारतीतील

रदहवाशाींना पन
ु वववकासासाठी ववकासकाने इमारती ररकाम्या करुन रदहवाशाींना
पयावयी वास्तव्याचे भाडे दे ण्याचे कबूल करुनही गेली दोन वर्ावपासन
ू रदहवाचयाींना

49

भाडे दे ण्याचे बींद केले असल्याची बाब रदहवाशाींनी मा.गह
ृ ननमावण राज्यमींत्री याींच्या
ददनाींक २८ एवप्रल, २०१७ रोजी लेखी ननवेदनाद्वारे ननदशवनास आणली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववकासकाने रदहवाचयाींना भाडे न ददल्यामळ
ु े १९ इमारतीमधील
दोन हजाराहून अर्धक कु्ुींबे ववस्थावपत झाली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ज्या ववकासकाने इमारतीींच्या ववकासाला वा पन
ु बांधणीकरीता
ववलींब लावला आहे त्याच्यावर कोणती दीं डात्मक कारवाई करण्यात आली वा
करण्यात येत आहे ,

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

असा पत्रव्यवहार सदर रदहवाचयाींमार्फवत मा. राज्यमींत्री, गह
ृ ननमावण याींना

केल्याची बाब खरी आहे .

तसेच या इमारतीतील भाडेकरु/ रदहवाचयाींमार्फवत

ववकासकाींकडून भाडे ममळत नसल्याबाबत, काम बींद असल्याबाबत, तसेच काम
र्धम्यागतीने सुरु असल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहे त.
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे .

(३) याबाबत, म्हाडाने अधवव् / रखडलेल्या अवस्थेत असलेल्या पन
ु वववकास

प्रकल्पासाठी शासन स्तरावर धोरण ननव्चचत करण्यासाठी प्रस्ताव शासनास सादर
केलेला आहे . सदर प्रस्तावामध्ये नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द करुन म्हाडाने मालमत्ता

म्हाड अर्धननयम- १९७६ प्रकरण ५ कलम ४१ मधील तरतद
ु ीनस
ु ार भस
ू ींपाददत
करुन, उववररत काम पुणव करण्याची तरतद
केलेली आहे .
ू
शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

सदर प्रस्ताव

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

बल
ु डाणा शहरािील रस्त्याांची दरु िस्था झाल्याबाबि
(३९)

*

८५८६२

श्री.हषािधान सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

बल
ु डाणा शहरातील तहसील चौक ते सक्यूरव रोड, धाड रस्ता ते पाण्याची

्ाकी, बसस्थानक ते र्चींचोले हॉव्स्प्ल, कारीं जा चौक ते पोलीस कवायत मैदान,
जनता चौक ते आठवडी बाजाराकडे जाणारा रस्ता, बसस्थानकामागील तानाजी
नगर, सुवणव नगर, शास्त्री नगर, डी.एस.डी. मॉल जवळून दलाल ले आऊ्
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जयस्तींभ

चौक

हे

रस्ते

खड्डेमय

व

धोकादायक

झाले

असल्याची

ददनाींक १ जन
ू , २०१७ वा त्या सुमारास ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय,

बाब

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले त्यानुसार रस्त्याींचे नत
ु नीकरण, मजबुतीकरण व डाींबरीकरण
करण्याबाबत शासनाने काय कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

मुख्यार्धकारी,

नगरपररर्द

बुलढाणा

याींच्या

अहवालानस
ु ार बल
ु ढाणा शहरातील नमद
ु रस्ते हे खड्डेमय झालेले असणे व

त्यामुळे अपघाताला ननमींत्रण दे ण्याची बाब वस्तव्ु स्थतीला धरून नाही. तथावप,
सदर रस्त्याींचा पषृ ठभाग काही पॅचेसमध्ये अींशत: खराब झालेला आहे . ही
वस्तव्ु स्थती आहे .
(२)

नगरपररर्द

हदद्दतील

रस्ते

सव्ु स्थतीत

ठे वण्याची

जबाबदारी

महाराषर

नगरपररर्द, नगरपींचायत व औदयोर्गक नगरी अर्धननयम १९६५ च्या कलम ४९
(i) नुसार मुख्यत्वे नगरपररर्दे ची आहे .

या व्यनतररक्त शासनामार्फवत वेळोवेळी रस्ता दरू
ु ान
ु स्तीसाठी अनद

उपलब्ध करून दे ण्यात येते.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

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

भाईंदर ि मोखाडा (व्ज.पालघर) येथे घडलेल्या लैंधगि अत्याचाराच्या घटना
(४०)

*

श्री.अिल
ु

८७०१५
भािखळिर

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड),
(िाांददिली

पि
ू )ा ,

श्री.व्जिेंद्र

आहहाड

(मब्र
ांु ा

िळिा),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.पास्िल धनारे (डहाण)ू , श्री.शामराि ऊफा बाळासाहे ब

पाटील (िराड उत्िर), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील
(आांबेगाि),

श्री.जयांि

पाटील

(इस्लामपूर),

श्री.ददपि

चहहाण

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(फलटण) :

(१) भाईंदर (व्ज.पालघर) येथे अल्पवयीन मुलीवर ८ जणाींनी लैंर्गक अत्याचार
केल्याची घ्ना ददनाींक १५ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास घडली, हे खरे
आहे काय,
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(२) तसेच मोखाडा (व्ज.पालघर) येथे कालीका मातेला बळी दे ण्याची धमकी दे ऊन

भोंदब
ू ाबाने तरूणीवर लैंर्गक अत्याचार केल्याची घ्ना ददनाींक १३ मे, २०१७
रोजी वा त्या सुमारास ननदशवनास आली आहे , हे ही खरे अहे काय,

(३) असल्यास, सदर दोन्ही प्रकरणाींची शासनामार्फवत चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्व काय आहे त व तद्नुसार सदर घ्नाींमधील
आरोपीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) वपडीत मल
ु ीने ददलेल्या कर्फयावदी नस
ु ार नवघर पोलीस ठाण्यात गु रव्ज क्र
१६०/२०१७

भादववस

कलम

३७६(२)

(एन),३७६(ड),३७७,५०६,३४

सह

लैंर्गक

अत्याचारा पासन
ू बालकाींचे सींरक्षण अर्धननयम २०१२ चे कलम ४,६ प्रमाणे
ददनाींक १४/४/२०१७ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे .

मोखाडा येथे कालीका मातेला बळी दे ण्याची धमकी दे ऊन लैंर्गक

अत्याचार करण्याच्या घ्नेमध्ये मोखाडा पोलीस ठाणे येथे ददनाींक १०.०५.२०१७

रोजी गु.र.क्र.१८/२०१७ भादववसीं कलम ३६३, ३६६, ३७६, ५०६, ४२०,३४३,१२०(ब)

सह महाराषर नरबळी व इतर अमानुर्, अननषठ व अघोरी प्रथा व जाद्
ु ोणा
प्रनतबींध घालण्यासाठी व त्याचे समुळ उच्चा्न करण्याबाबत अर्धननयम २०१३
मधील क्र.३० कलम २ (१) ख चा ८ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .

(४) भाईंदर येर्थल दाखल गन्
ु हयात एकूण ५ आरोपी ववरूध्द गन्
ु हा दाखल
करण्यात आलेला आहे . तसेच १ ववधी सींघर्वग्रस्त बालक याला मा. बाल

न्यायालय,मभवींडी याींनी योग त्या शती व अ्ीवर जामीन मींजूर केला आहे . सदर
गुन्हयाचा अर्धक तपास चालू आहे .

मोखाडा येर्थल दाखल गन्
ु हयात एकूण ११ आरोपीींना अ्क केली असन
ू

सदर गन्
ु हयाचा पढ
ु ील तपास चालु आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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मौजे धामणे (िा.मािळ, व्ज.पण
ु े) येथे िारिरी िुटुांबािील तिघाांची
दरोडेखोराांनी हत्या िेल्याबाबि

(४१)

*

८७१२०

श्रीमिी ददवपिा चहहाण (बागलाण), श्री.व्जिेंद्र आहहाड (मुांब्रा

िळिा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगिाप
(श्रीगोंदा), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.असमन
पटे ल (मुांबादे िी), श्रीमिी तनमाला गाविि (इगिपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददिली),

श्री.जयांि पाटील (इस्लामपूर), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शसशिाांि

सशांदे (िोरे गाि), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.अव्जि पिार (बारामिी), श्री.राजेश
टोपे (घनसािांगी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहूल िुल (दौंड) :
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) मौजे धामणे (ता. मावळ, व्ज. पुणे) येथे सशस्त्र दरोडेखोराींनी घरावर
केलेल्या हल्ल्यात वारकरी सींप्रदायातील जेषठ ्ाळकरी, त्याींची पत्नी व मुलाची

हत्या करण्यात आल्याची घ्ना ददनाींक १९ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास
घडल्याचे ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, सदर घ्नेत दोन जण जखमी झाले असून त्यात २५ वर्ीय मदहला
गींभीर स्वरूपात जखमी झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रचन भाग (१) व (२) बाबत शासनामार्फवत चौकशी केली आहे
काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर दरोडेखोराींना
अ्क करुन त्याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मौजे धामणी (ता.मावळ, व्ज.पुणे) येथे सशस्त्र
दरोडेखोराींनी घरावर केलेल्या हल्ल्यात वारकरी सींप्रदायातील जेषठ ्ाळकरी व

त्याींची पत्नी आणण मुलाची हत्या करण्यात आल्याची घ्ना ददनाींक २५ एवप्रल,
२०१७ रोजी घडली आहे .

(२) सदर घ्नेत दोन जण जखमी झाले असून त्यामध्ये एक २६ वर्ीय महीला
व एक ददड वर्ावची मुलगी याींचा समावेश आहे .

(३) व (४) सदर घ्नेत दोन परू
ु र् व एक महीलेची हत्या करण्यात आली असन
ू

एक महीला आणण एक ददड वर्ावची मुलगी जखमी झाली आहे .तसेच सदर
घ्नेतत रू. १,७४,०००/- चा माल जबरीने चोरून नेला आहे .
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सदर प्रकरणी अकरा आरोपीींववरूद्ध मौजे धामणे ता . मावळ व्ज.पण
ु े येथे

घडलेल्या घ्नेबाबत तळे गाव दाभाडे पोलीस स््े शन येथे गु.र.नीं. १४५/२०१७

भादीं वव ३९५,३९६,३९७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे तसेच सदर
गुन्हयातील अकरा आरोपीींना अ्क करण्यात आली असन
ू आरोपीींकडून ३५,०००/-

रुपये ककीं मतीचे सोन्याचे दार्गने हस्तगत करण्यात आले आहे त.गुन्हा तपासावर
आहे .

(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

फडणीस ग्रप
ु ऑफ िांपनीच्या सांचालिाांनी गि
ुां िणि
ु दाराांची
फसिणि
ू िेल्याबाबि

(४२)

*

८५६४१

श्री.सांजय पोिनीस (िसलना), श्री.असमि विलासराि दे शमुख

(लािूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (सशडी), श्री.असमन पटे ल (मब
ुां ादे िी),
श्री.असमि साटम (अांधेरी पव्श्चम), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमि), श्री.अतनल
िदम (तनफाड), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबूर) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमां्ी पढ
ु ील

आर्थवक गत
ींु वणक
ु ीसींबींधीच्या वेगवेगळया योजनाींमधन
ू अर्धक व्याज दराचा

परतावा दे ण्याचे आममर् दाखवून र्फडणीस ग्रप
ु ऑर्फ कींपनीच्या सींचालकाींनी

गुींतवणक
ु दाराींची र्फसवणक
ु केल्याची घ्ना नुकतीच माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी ठाणे शहरातील नौपाडा पोमलस ठाण्यात गुन्हा
दाखल करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळुन आले व तदनस
ु ार उक्त र्फडणीस

समह
ींु वणक
ु ाच्या सींचालकाींला अ्क करण्याबाबत व र्फसवणक
ू झालेल्या गत
ू दाराींचे
पैसे परत ममळवन
ु दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

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

सदरहू प्रकरणी नौपाडा पोलीस स््े शन ठाणे येथे गु.र.क्र.१४५/२०१७
भा.द.वव.कलम ४२०, ४०९, १२० (ब) सह महाराषर ठे वीदाराींच्या ववत्तीय सींस्थेच्या
दहतसींबींधाचे सींरक्षण अर्धननयम, १९९९ चे कलम ३ प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला

असून सदर गुन्हयाचा तपास आर्थवक गन्
ु हे शाखा, ठाणे शहर करीत आहे . सदर
गन्
ु हयात दोन आरोपीींना अ्क केली आहे .

तसेच कींपनीच्या नावे असलेली बाँक

खाती गोठववणेबाबत बाँकाना व त्याींची मालमत्ता सींरज्ञक्षत करणेबाबत सींबर्ीं धत
प्रार्धकारी याींना कळववले आहे .

सदरचा गुन्हा तपासावर आहे .

(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

बाांधिाम िामगाराांच्या िल्याणािररिा जमा िरण्याि आलेला
तनधी शासनािडे पडून असल्याबाबि

(४३)

*

८५०६७

श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु (नागपरू पव्श्चम), श्री.हषािधान सपिाळ

(बुलढाणा), डॉ.सुव्जि समणचेिर (हाििणांगले) :
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िामगार मां्ी

(१) राज्यात ववववध दठकाणी बाींधकाम करणाऱया कामगाराींच्या कल्याणासाठी

मागील ५ वर्ांकररता जमा करण्यात आलेला ५ हजार को्ीपेक्षा अर्धक ननधी
शासनाकडे पडून असल्याबाबतची बाब माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशवनास आलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

शासनाने

या

बाींधकाम

कामगार

कल्याणकारी

मींडळाच्या

माध्यमातन
ु कामगाराींचे कल्याण व्हावे या उद्देशाने, शासकीय, ननमशासकीय

आणण खाजगी बाींधकाम करणाऱया सींस्थाींनी आपल्या प्रकल्पाच्या एकुण खचावचा
एक ्क्का सेस हा कल्याण मींडळात जमा करणे बींधनकारक केलेले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या योजनेतुन कामगाराींच्या कु्ूींबीयाींच्या कल्याणसाठी एकुण २२
योजना आखण्यात आलेल्या होत्या तसेच बाींधकाम कामगाराींना सन २०१४ मध्ये

गह
ृ ोपयोगी सादहत्य खरे दीकररता ३ हजार रुपये व माहे नोव्हें बर, २०१५ मध्ये
५ हजार रुपये बोनस दे ण्याचे शासनाने मान्य करुनही अद्यापपयंत त्याींची
अींमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, या कामगाराींच्या कल्याणासाठी उभारण्यात आलेला ननधी त्याींच्या
कल्याणाकरीता न वापरता शासनाकडे अखर्चवत रहाण्याची कारणे काय आहे त,

(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून त्यानुसार ननधी अखर्चवत
रहाण्यास जबाबदार असणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत
आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३)

मींडळाकडील

नोंदीत

बाींधकाम

कामगाराींच्या

व

त्याींच्या

कु्ुींबबयाींच्या

कल्याणासाठी मींडळामार्फवत एकूण २३ योजना राबववल्या जात असन
ू गह
ृ ोपयोगी
वस्तू खरे दीकररता एकूण १,०७,६६३ नोंदीत बाींधकाम कामगाराींना प्रनत रु.३,०००/प्रमाणे

अथवसहाय

करण्यात

आले

आहे .

मींडळाकडील

नोंदीत

कामगाराींना

रु. ५०००/- इतकी रक्कम बोनस म्हणन
दे ण्याबाबतची योजना अव्स्तत्वात
ू
नाही.

(४) कामगाराींच्या कल्याणासाठी उभारण्यात आलेला ननधी मींडळाकडील नोंदीत

बाींधकाम कामगाराींसाठी राबववण्यात येत असलेल्या योजनाींच्या माध्यमातन
ू
नोंदीत कामगार व त्याींच्या कु्ुींबबयाींसाठी वापरण्यात येत आहे .
(५) व (६) प्रचन उद््ावत नाही.

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

नागपूर येथील शासिीय मुलीांच्या िसिीगह
ृ ािील अल्पियीन मुलीिर
लैंधगि अत्याचार झाल्याबाबि

(४४)

*

८६२७८

श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्पहपूरी),

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पव्श्चम), डॉ.सांिोष टारफे
(िळमनुरी), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपूर),

श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.व्जिेंद्र आहहाड (मुांब्रा िळिा), श्रीमिी
ददवपिा चहहाण (बागलाण), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.शसशिाांि सशांदे

(िोरे गाि), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरां ग
बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अिुल भािखळिर (िाांददिली
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पि
ू )ा , श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.अव्जि पिार
(बारामिी),

श्री.असमन

पटे ल

(मुांबादे िी),

श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(सशडी),

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), प्रा.िषाा
गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्रीमिी तनमाला गाविि
(इगिपूरी),

श्री.डी.पी.सािांि

श्री.अब्दल
ु
(नाांदेड

सत्िार

उत्िर),

(ससल्लोड),

श्री.त्र्यांबिराि

श्री.डी.एस.अदहरे

सभसे

(लािरू

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(साक्री),

ग्रामीण) :

(१) नागपूर शहरातील शासकीय मुलीींच्या वसतीगह
ू माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये
ृ ातन

वा त्या दरम्यान पळालेल्या ४ अल्पवयीन मुलीींपैकी एकीचे मसताबडी पोलीस

ठाण्यासमोरून अपहरण करून नतच्यावर रात्रभर अमानुर् लैंर्गक अत्याचार
केल्याचा प्रकार ददनाींक १६ जून, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदशवनास आला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागपूर शहरासह नागपूर व्जल्हयात दररोज अल्पवयीन मुली,

बामलका, मदहलावर दररोज लैंर्गक अत्याचाराच्या घ्ना घडत असून गत पाच
मदहन्यात १०० च्यावर लैंर्गक अत्याचाराच्या घ्ना घडल्याचे ननदशवनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या गींभीर प्रकरणाची शासनाने चौकशी करून दोर्ीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्यास, लैंर्गक अत्याचाराच्या घ्ना प्रनतबींधीत करण्यासाठी शासनाने
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) मसताबडी पोलीस स््े शन येथे गन्
ु हा रव्ज क्र १५३/१७ कलम ३६३, ३६६(अ),
३७६(ड),

१२०(ब),

५०६(ब),

१०९,

११८

भादीं वव

सहकलम

६,१७

लैंगीक

अपराधाींपासून बालकाींचे सरीं क्षण अर्धननयम अन्वये ददनाींक २३/०४/२०१७ रोजी

गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे . सदर गुन्हयात ११ आरोपीींना अ्क

करण्यात आलेले आहे .तसेच, गुन्हयातील सवव आरोपीींना न्यायालयीन कोठडी
आहे .

57

(४) पोलीस आयक्
ु त, नागपरु शहर याींच्यातर्फे पोलीस आयक्
ु त वेबसाई्,

Twitter, Face-Book, Whats up Group, १०० Number, DCRMS च्या २०

लाइन्स कायावव्न्वत करण्यात आल्या असून सवव पोलीस ठाण्यातील ४५० पोलीस

वाहनाींवर GPS मसस््ीम बसववण्यात आली आहे .सवव पोलीस स््े शनचे Twitter
Account उघडण्यात आले आहे त.

पोलीस आयक्
ु तालयात एक ममडीया व्हॅन तयार करण्यात आली असन
ू

मदहला व बालकाींववरुध्द घडणा-या गुन्हयाींबाबत शाळाींमध्ये व साववजननक

दठकाणी जनजागत
ृ ी करण्यात येत आहे . तसेच शाळा, कॉलेजस, ननजवनस्थळी
सतत दाममनी पथकाव्दारे पेरोमलींग करण्यात येत आहे .

तातडीने कारवाई करण्यासाठी प्रनतसाद ॲप, वाहन चोरी ॲप, पोलीस

ममत्र ॲप तयार करण्यात आले असन
त्यामाध्यमाींव्दारे जनतेच्या तक्रारीींचे
ू
ननवारण करण्यात येत आहे .

नागपरू शहरात एकूण २९ सी.आर. व्हॅन आणण ई- पेरोमलींग मोबाईल

कायावव्न्वत करण्यात आल्या असन
ू प्रत्येक मोबाईल व

एका ॲपव्दारे सुचना

दे ण्यात येऊन त्याच्या हालचालीींची मादहती पेालीस ठाण्यास प्राप्त होते.

साववजननक दठकाणी इशारे बाजी, अस्यवतवन करणारे इत्यादीींववरुध्द

जानेवारी ते जून २०१७ पावेतो १७०३ केसेस ११०/११७ मब
ींु ई पोलीस कायदयान्वये
कारवाई करण्यात आली आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

मुांबई शहराि गॅस्रोची साथ पसरल्याबाबि
(४५)

*

८८९६७

प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे िी),

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (सशडी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पव्श्चम), श्री.विजय
िडेट्टीिार

(ब्रम्पहपूरी),

श्री.िालीदास

िोळां बिर

(िडाळा),

श्री.अब्दल
ु

सत्िार

(ससल्लोड), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), डॉ.पिांगराि िदम (पलस
ू िडेगाि),
श्रीमिी तनमाला गाविि (इगिपूरी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मुींबई शहरात माहे मे, २०१७ च्या सुमारास अनेक दठकाणी अपूरा व दवू र्त
पाणीपुरवठा होत असल्याने शहरात गॅस्रोची साथ पसरल्याचे समोर आले असन
ू
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माहे

एवप्रल,

२०१७

मध्ये

९१६

रुग्ण

आढळून

आल्याची

बाब

मींब
ु ई

महानगरपामलकेच्या आरोग्य ववभागाद्वारे ददलेल्या मादहतीमध्ये नमद
ू करण्यात
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गॅस्रो हा दवू र्त पाण्याच्या सींसगावमळ
ु े होणारा आजार असन
ू

मागील वर्ी गॅस्रोच्या रुग्णाींना अ्काव घालण्यात महानगरपामलकेला अपयश
आल्याने सन २०१६-१७ या सींपण
ू व वर्ावत ३५४० गॅस्रोच्या रुग्णाींची नोंद करण्यात
आली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पावसाळ्यापव
ू ी रुग्णाींची वाढती आकडेवारी पाहता पावसाळा सुरु

झाल्यानींतर रुग्णाींची सींख्या आणखी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता गॅस्रोची
साथ आ्ोक्यात ठे वण्याच्या दृष्ीने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या साथ रोग ननयींत्रण
कक्षात एवप्रल, २०१७ मध्ये ९१६ गॅस्रो रुग्णाींची नोंद झाली आहे ही वस्तव्ु स्थती
आहे .

(२) गॅस्रो हा आजार दवु र्त पाण्याच्या सींसगावमळ
ु े तसेच, दवु र्त पाणी व दवु र्त

अन्न याींचे सेवन आणण वैयव्क्तक स्वच्ितेचा अभाव इत्यादी कारणाींमुळे
पसरतो.

महानगरपामलकेच्या आरोग्य खात्याकडून प्राप्त मादहतीच्या आधारे सन

२०१५-१६ या ववत्तीय वर्ावमध्ये १०९७२ व सन २०१६-१७ या ववत्तीय वर्ावत
९७६४ गॅस्रोच्या रुग्णाींची नोंद झाली आहे .
(३)

जलजन्य

आजाराच्या

प्रनतबींध

व

ननयींत्रणासाठी

महानगरपामलकेमार्फवत पढ
ु ीलप्रमाणे उपाययोजना राबववण्यात येतात :-

बह
ुीं ई
ृ न्मब

• महानगरपामलकेच्या २४ ववभागाींतील वैद्यकीय अर्धकाऱयाींच्या कायावलयाींमार्फवत
वपण्याच्या पाण्याचे दै नदीं दन सवेक्षण करण्यात येते.
•

अयोग्य

पाण्याचा

नमन
ु ा

आढळलेल्या

आढळलेल्या पररसराचे सवेक्षण करण्यात येते.

व

जलजन्य

आजाराचा

रुग्ण

• सवेक्षण आढळलेल्या रुग्णाींमध्ये शुषकीकरण ्ाळण्याकररता जलसींजीवनीचे
वा्प करण्यात येते.
•

आवचयकतेनुसार

रुग्णाींना

जवळच्या

उपचारासाठी सींदमभवत करण्यात येते.

दवाखाना

/

रुग्णालयात

पुढील
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• पाणी उकळून व गाळून वपण्याबाबत जनजागत
ृ ी करण्यात येते.

• पाण्याच्या अनतररक्त शुध्दीकरणासाठी क्लोरीन गोळयाींचे वा्प करण्यात येते.

• ववभागाींतील पदपथावरील उघडे अन्नपदाथव, जास्त वपकलेली र्फळे , धुळ व
माशा बसलेले अन्नपदाथव व सरबतासारखी पेये नष् करण्यात येतात.
•

र्फेरीवाल्याींकडील

पाणी

व

बर्फावचे

नमन
ु े

तपासण्यासाठी

ववशेर्

मोदहम

राबववण्यात येत असन
ू , अयोग्य नमन
ु ा आढळलेल्या आस्थापनाींवर कारवाई
करण्यात येते.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

झोपडपट्टी पन
ु िासन योजनेंिगाि घराांची १० िषााच्या आधीच विक्री िेलेले ि
खरे दी िेलेल्याांची सांख्या मोठ्या प्रमाणाि असल्याबाबि

(४६)

*

८५७४०

(अांधेरी पव्श्चम) :
करतील काय :(१)

मुींबईमध्ये

श्री.अिल
भािखळिर (िाांददिली पूि)ा , श्री.असमि साटम
ु
सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
ृ तनमााण मां्ी पढ
झोपडपट्टी

पुनववसन

योजनेंतगवत

बाींधण्यात

आलेल्या

झोपडीधारकाींसाठीच्या घराींची १० वर्ावच्या आधीच ववक्री व खरे दी केलेल्याींची

सींख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याचे माहे जन
ू , २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत हजारो लोकाींना ननषकासन नो्ीसा दे ण्यात आलेल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरच्या गींभीर प्रचनाींची दखल घेऊन यावर तोडगा काढण्यासाठी
शासनाने मींबत्रमींडळाची उपसममती स्थापन केल्याचेही ननदशवनास आले, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, यबाबत कोणता ननणवय घेण्यात आला व त्यानस
ु ार कोणती
कायववाही केली,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व याबाबतची सद्य:व्स्थती काय
आहे ?
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श्री. प्रिाश महे िा : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) झोपडपट्टी पन
ु ववसन योजनेतील पन
ु ववसन सदननकाींमध्ये अनार्धकृत वास्तव्य

करणाऱया झोपडीधारकाींच्या सींदभावत झोपडपट्टी पुनववसन प्रार्धकरणाने सववसाधारण
सवेक्षणापव
ू ीची २,५८१ प्रकरणे व यार्चका क्र.१६८५/२०१४ मध्ये मा. उच्च

न्यायालयाच्या आदे शानुसार केलेल्या सववसाधारण सवेक्षणानुसारची ११,१०१ अशा
एकूण १३,६८२ प्रकरणाींपक
ै ी १३,४३४ प्रकरणे ननषकासनाची कायववाही करण्यासाठी
सींबींर्धत

सक्षम

प्रार्धकाऱयाकडे

पाठववली

असल्याचे

व

सींबींर्धत

सक्षम

प्रार्धकाऱयाींकडून अर्धननयमाच्या तरतुदीनुसार कायववाही सुरु असल्याचा झोपडपट्टी
पुनववसन प्रार्धकरणाचा अहवाल आहे .

(३) व (४) गह
ृ ननमावण ववभाग, शासन ननणवय दद.०९.०१.२०१७ अन्वये मींत्रीमींडळ
उपसममती स्थापन

करण्यात

आली

आहे .

सदर

मींत्रीमींडळ

उपसममतीच्या

ननदे शानुसार ववर्ध व न्याय ववभागाच्या सल्ल्याने ववववध मुद्याींची तपासणी सरु
ु
आहे .

(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

ठाणे येथील लैंधगि अत्याचाराच्या घटनाांबाबि
(४७)

*

८९४२९

श्री.प्रिाश सि
ु े (मागाठाणे), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण

ग्रामीण), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबूर), श्री.गणपि
गायििाड (िल्याण पि
ू )ा , श्री.िुिाराम िािे (अणश
ु क्िी नगर) :
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) ठाणे येथील तीन हात नाका येथन
ू ररक्षात बसलेल्या एका २३ वर्ीय

तरुणीवर चालत्या ररक्षातच लैंर्गक अत्याचार करुन सदर तरुणीने जोरदार
प्रनतकार केल्याने नतला चालत्या ररक्षातन
ू बाहे र र्फेकण्यात आल्याची गींभीर

घ्ना ददनाींक ७ जन
ू , २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास रात्री ननदशवनास आली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मुलगी गींभीर जखमी झाली असन
ू या प्रकरणी नौपाडा
पोलीस ठाण्यात अपहरण व ववनयभींगाचा गुन्हा दाखल केला आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(३) तसेच ठाणे व्जल्हयातील कल्याण- शीळ रोडवरील ्ा्ा पॉवर जवळ एका

अल्पवयीन ववद्यार्थवनीचे ररक्षातून अपहरण करण्याचा प्रयत्न करत नतचा

ववनयभींग केल्याची गींभीर घ्ना ददनाींक १२ जन
ू २०१७ रोजी वा त्या सुमारास
घडली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त दोन्ही घ्नाींबाबत चौकशी केली आहे काय, त्यानर्
ु ींगाने
सींबींर्धत दोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, होणा-या ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) नतन हात नाका येर्थल घ्नेबाबत नौपाडा पो स््े मध्ये गु.र.नीं. २०३/१७

भादववक ३०७,३६३,३५४ ब,३२५,५०६(२),३४ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल केलेला असून
त्यामध्ये दोन आरोपी अ्केत आहे . गन्
ु हा तपासावर आहे .

कल्याण – शीळ र्फा्ा येर्थल घ्नेबाबत मानपाडा पो स््े गु र.नीं ३५४/२०१७ भा.
दीं वव. कलम ३५४(अ) ३६३ बालकाींचे लैंर्गक अत्याचारा पासन
ू सींरक्षण कायदा

कलम ८ प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे . यामध्ये दोन आरोपी अ्केत आहे .
गुन्हा तपासावर आहे .

(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

राज्याि मायक्रो फायनान्स िांपनीिडून लोिाांची होि असलेली फसिणि
ू
(४८)

*

८५२८७

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

(ब्रम्पहपरू ी), श्री.असमन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्री.अब्दल
ु सत्िार (ससल्लोड), डॉ.सांिोष
टारफे (िळमनुरी), श्री.असमि विलासराि दे शमुख (लािरू शहर), श्री.अमर िाळे

(आिी), श्री.हषािधान सपिाळ (बुलढाणा), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम
शेख

(मालाड

पव्श्चम),

श्री.सशिाजीराि

नाईि

मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(सशराळा) :

सन्माननीय

(१) राज्यात मायक्रो र्फायनान्स कींपन्याींच्या प्रलोभनाला राज्यातील बहुताींश
मदहला बचत ग् बळी पडले असन
पैशाची वसूली करण्यासाठी मायक्रो
ू
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र्फायनान्स कींपन्याकडून करण्यात येणाऱया जबरदस्तीने मदहला बचत ग्ात
भीतीचे वातावरण ननमावण झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सोलापूर व्जल्हयात सुमारे ७० हजार मदहला बबडी कामगाराींची
मदहला बचत ग्ाच्या नावाखाली मायक्रो र्फायनान्स कींपन्या आर्थवक र्फसवणक
ू

करीत असल्याची मादहती ददनाींक ११ जून २०१७ रोजी वा त्या सुमारास
ननदे शनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मायक्रो र्फायनान्स कींपन्याच्या कजव वसल
ू ीच्या तगादयाने ददनाींक
१२ एवप्रल, २०१७ रोजी श्रीमती भारताबाई श्रीननवास गणपा रा. ववनोबा भावे

झोपडपट्टी दत्तनगर सोलापूर या बबडी कामगार मदहलेने आत्महत्या केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले व त्यानुसार शासनाने

सदर

कींपनीववरूद्ध कारवाई करण्याबाबत तसेच राज्यात मायक्रो र्फायनान्स कींपन्याींच्या
कारभाराला प्रनतबींध घालण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायववाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस :

(१)

लघु ववत्तीय सींस्था लोकाींना ददलेले कजव वसूल

करत असताना लोकाींना धाकदप्शा करणे, धमक्या दे णे, ददलेले कजव जबरदस्ती

वसूल करणे असे प्रकार करत असतील तर, अशा लघु ववत्तीय सींस्था ववरुद्ध
कायदे शीर कारवाई करण्यात यावी याबाबत शासनाने दद.१३/०४/२०१७ च्या
पत्रान्वये सवव ववभागीय आयुक्त व पोलीस महासींचालक याींना सूचना दे ण्यात
आल्या आहे त.

(२) सोलापुर शहरात गत
ींु वणक
करत असल्याचे आढळून
ु दाराींची र्फसवणक
ु

आल्याने जेलरोड पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं. ६८/२०१५ भा.दीं .वव.कलम ४०६,४२०,३४
सह एम.पी.आय.डी.

अर्धननयम १९९९ प्रमाणे मायक्रो र्फींडडींग ॲण्ड मलजीींग या

कींपनी ववरुध्द गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
(३) व (४) होय, हे खरे आहे .

सदर प्रकरणी जेलरोड पोलीस स््े शन येथे अ.म.नीं.१९/१७ सी.आर.पी.सी.

१७४ प्रमाणे अकस्मात मयत दाखल करण्यात आला आहे . सदर प्रकरणाचा
तपास सरु
ु आहे .
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(५) मायक्रो मलझीींग अाँन्ड र्फींडडींग मल. या कींपनीच्या गैरकारभाराला प्रनतबींध
घालण्याच्या दृष्ीने सदर सींस्थेच्या

जेलरोड पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं. ६८/२०१५

भा.दीं .वव.कलम ४०६,४२०,३४ सह एम.पी.आय.डी.

अर्धननयम १९९९ प्रमाणे गुन्हा

दाखल करण्यात आला आहे . सदर गुन्हयामध्ये कींपनीची मालमत्ता शासन
अर्धसुचना दद.१६/०६/२०१७ अन्वये जप्त करण्यात आली आहे .
(६) ववलींब झालेला नाही.

----------------मुांबई शहराि मोडिळीस आलेल्या इमारिी आझण जुन्या चाळीांच्या पन
ु विािासाि
भूसमपु्ाांना परिडणारी घरे दे णारी वििास तनयमािली आणण्याबाबि

(४९)

*

८४९३९

श्री.भास्िर

जाधि

(आांबेगाि),

श्री.जयांि

पाटील

(बागलाण),

डॉ.सिीश

(अण्णासाहे ब)

(गुहागर),

(इस्लामपूर),

श्री.ददलीप

िळसे-पाटील

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(एरां डोल),

श्री.अजय

(शहापूर),

श्री.शसशिाांि सशांदे (िोरे गाि), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्रीमिी ददवपिा चहहाण
(सशिडी) :
काय :(१)

पाटील

चौधरी

सन्माननीय गह
ु ासा करतील
ृ तनमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल

मुींबई शहरात मोडकळीस आलेल्या इमारती आणण जुन्या चाळीींच्या

पन
ींु ई बाहे र काढू नका तसेच सववसामान्याींना परवडणारी
ु वववकासात भमू मपत्र
ू ाींना मब

घरे दे णारी ववकास ननयमावली आणा अशी मागणी मब
ींु ईतील लोकप्रनतननधीींनी

मा.मुख्यमींत्री याींच्याकडे ददनाींक ४ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास लेखी
ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनावर शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे िा :(१) व (२) ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये मब
ींु ई बे्

शहरातील उपकर प्राप्त इमारतीींची पन
व ाींधणी / पन
ु ब
ु वव वकास ववकास ननयींत्रण
ननयमावलीच्या

ववननयम

क्रमाींक

३३(७),

३३(९)

अन्वये

होतो.

ज्यामध्ये

ववद्यमान पात्र ताबेदाराींच्या पुनववसनाच्या बदल्यात प्रोत्साहनपर च्ई क्षेत्र

ननदे शाींकाची तरतद
ू आहे . तसेच जन्
ु या मोडकळीस आलेल्या इमारतीींच्या बाबतीत
ववकास ननयींत्रण ननयमावलीच्या ववननयम क्रमाींक ३३(६) मध्ये तरतूद आहे .
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नगर ववकास ववभाग, महाराषर शासन याींनी महाराषर प्रादे मशक व

नगररचना

अर्धननयम

१९६६

च्या

कलम

३७

(१

कक)

अन्वये

क्र.द्पीबी/४३१५/प्र.क्र.१२८/२०१५ /नवव-११ दद. २.०१.२०१७ रोजी बबगर उपकर

प्राप्त असलेल्या भाडेकरु व्याप्त मुींबई शहर व उपनगरातील इमारतीींच्या

पुनवव वकासाबाबत र्फेरबदलाची सूचना प्रमसध्द केली आहे . ज्यामध्ये ववद्यमान पात्र
ताबेदाराींच्या पन
ु ववसनाच्या बदल्यात ५० ्क्के प्रोत्साहनपर च्ई क्षेत्र ननदे शाींकाची
तरतूद प्रस्ताववत आहे .

बह
ुीं ई महानगरपामलकेचा ववकास आराखडा पन
ु रव चनेच्या प्रकक्रयेमध्ये
ृ न्मब

असून महानगरपामलकेने प्रमसध्द केलेल्या प्रारुप ववकास ननयींत्रण ननयमावली

२०३४ मध्ये उपरोक्त ववननयम क्र. ३३(७) व ३३(९) या तरतूदीींचा अींतभावव आहे .
तसेच महाराषर प्रादे मशक व नगररचना अर्धननयम १९६६ च्या कलम २८ अन्वये

गठीत ननयोजन सममतीने सन
ु ावणी ददली असन
ू त्याींनी प्रारुप ववकास ननयींत्रण व

प्रोत्साहक ननयमावली २०३४ मध्ये उपरोक्त नमद
ू केलेल्या दद. २.०१.२०१७ च्या

शासन अर्धसूचनेचा ववननयम ३३(६) (अे) अन्वये अींतभावव करण्याची मशर्फारस
केली आहे .

प्रारुप ववकास ननयींत्रण ननयमावली २०३४ मध्ये परवडणारी घरे

उपलब्ध होण्याच्या दृष्ीकोनातून ववशेर् ववकास प््ा-२ मधील परवडणा-या
गह
ू ी
ृ ननमावणाकररता ववननयम क्र. ३३(८) व ३३(२०) अन्वये तरतद
केल्या आहे त. तसेच

प्रस्ताववत

परवडणा-या गह
ृ ननमावणाकररता ववकास आराखडयात जागा

दे णखल आरज्ञक्षत केल्या आहे त.
महानगरपामलकेच्या

मींजुरीनींतर

अींनतम

प्रारुप

शासनाकडे

ववकास

आराखडा व ववकास ननयींत्रण ननयमावलीच्या मान्यतेकररता महाराषर प्रादे मशक व
नगर रचना अर्धननयम १९६६ च्या तरतद
ू ीनुसार सादर करण्यात येईल.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

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

अांधेरी (मब
ांु ई) येथे राज्य शासन आझण पोलीस सेिेिील अधधिा-याांच्या बदल्या
िरणा-या दलालाांना िेलेली अटि

(५०)

*

८४९७४

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

(सशडी), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पव्श्चम), श्री.अमर
िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), अॅड.आसशष शेलार (िाांद्रे पव्श्चम),
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श्री.सांजय

िेळिर

(ठाणे),

श्री.अिुल

भािखळिर

श्री.प्रशाांि

ठािूर

(पनिेल),

अॅड.पराग

अळिणी

(विलेपाले), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पव्श्चम), श्री.सरदार िाराससांह (मुलुांड),
(िाांददिली

पूि)ा ,

श्री.सांदीपानराि

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

भुमरे

(पैठण) :

(१) अींधेरी (मींब
ु ई) येथन
ू पोलीसाींनी गह
ृ व अन्य ववभागातील अर्धकाऱयाींचे
बदल्या करणारे रॅके् चालवणारे ववद्यासागर दहरमुखे, ककशोर माळी, ववशाल

्ींबळे , रववींद्रमसींग उर्फव शमाव या ्ोळीला ददनाींक १ जन
ू २०१७ रोजी वा त्या
सुमारास अ्क केल्याची बाब ननदशवनास आली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आरोवपींकडून अनेक आक्षेपाहव कागदपत्रे, स््ाँ म्प इत्यादी
सादहत्यही जप्त करण्यात आले तसेच या आरोपीींकडे ६ ते ७ लाखाींची रोकड, ४०
व १० को्ी मलदहलेले धनादे श तसेच मींत्रालयातील कागदपत्रे इत्यादी सादहत्य
जप्त करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने

सखोल चौकशी केली आहे काय असल्यास

तपासाचे ननषकर्व काय आहे त तसेच सापडलेले दोन धनादे श हे कोणत्या बाँकेचे व
कोणत्या खातेदाराचे होते तसेच बदलीचा प्रयत्न करणाऱया अर्धकाऱयाींची नावे
काय आहे व त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.

(२) आरोपीींकडून आक्षेपाहव कागदपत्रे, धनादे श (रु. ५ को्ीचे २ व रु. ४० लाखाचा
१ धनादे श) व रु. ६,७०,०००/- इतकी रोख रक्कम ममळून आली आहे . ही बाब

खरी आहे . परीं तु मींत्रालयातील कोणतीही कागदपत्रे वा सादहत्य जप्त करण्यात
आलेले नाही.

(३) सदर प्रकरणी ववमानतळ पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. २६/१७ भा.दीं . वव. कलम
४१९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १७०, १२० (ब) सह कलम ६६ (ड) आय. ्ी.

ॲक्् अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असन
ू सदर गुन्हा गुन्हे प्रक्ीकरण
शाखेकडे (गु.प्र.शा.गु.र.क्र. २४/१७) वगव करण्यात आलेला आहे .
अ)

५

गुन्हयात हस्तगत ३ धनादे शाचा तपशील :को्ी

रकमेचे

२

धनादे श-

स््े ्

बाँक

ऑर्फ

इींडडया,

खाते

क्र.

३०६७५२६८७७४, चेक क्र. ८७२०९३ व ८७२०९४, खातेधारक- आर्ीआय पव्ब्लक
चॅरर्े बल रस््.
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ब)

४०

लाख

रकमेचा

१

धनादे श

-

करुर

वैचय

बॅक

मल.

खाते

क्र. ४११४१७४००००००२४१, चेक क्र. ०००००५, खातेधारक राकेश कुमार पाींडे
नमद
ू गुन्हयात ७ अ्क आरोपीींनी

बदली सींदभावत व इतर प्रकरणी आममर्

दाखवन
ू र्फसवणक
ू केलेल्या व्यक्तीींबाबत तपास सरु
ु आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

शासनाने घरे लू िामगार ि बाांधिाम मजुराांसाठी सुरु िेलेल्या सन्मानधन
योजनेि गैरहयिहार झाल्याबाबि

(५१)

*

९०२९२

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.अिुल भािखळिर

(िाांददिली पि
ू )ा , श्री.विलासराि जगिाप (जि), श्री.विजय िाळे (सशिाजीनगर) :
सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने घरे लू कामगार व बाींधकाम मजुराींसाठी सरु
ु केलेल्या

सन्मानधन योजनेअींतगवत सन २०११-१२ मध्ये ६.१२ को्ी रुपये, सन २०१२-१३
मध्ये ननरीं क, सन २०१३-१४ मध्ये १३.६० को्ी तर सन २०१४-१५ मध्ये १८.७५
को्ी एवढा ननधी खचव करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननधीपैकी २ को्ी ९३ लाख ७४ हजार ८०० रुपये पुणे
व्जल्हयासाठी तर १ को्ी ९० लाख ९९ हजार २०० रुपये रत्नार्गरी व्जल्हयासाठी
ववतररत करण्यात

आला परीं तु

रत्नार्गरी व्जल्हयाींमध्ये

हा ननधी

बनाव्

लाभार्थयांच्या नावे वा्प करण्यात आला असल्याचे ददनाींक २८ एवप्रल, २०१७
रोजी वा त्यासुमारास ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, सदर चौकशीत काय आढळुन आले व तद्नस
ु ार सींबर्ीं धत दोर्ीींवर
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) महाराषर घरे लू कामगार कल्याण मींडळा
अींतगवत राज्यातील नोंदणीकृत घरे लू कामगाराींसाठी मींडळाच्या ननधीतन
ू राज्यात
सन्मानधन

योजना
ो़

सन

२०१४-१५

कररता

लागू

करण्यात

आली.

सदर

योजनेकररता सवव व्जल्हयाींना रू.१४,११,८४,४००/- इतकी रक्कम ववतरीत करण्यात

आली. त्यापैकी रू. १०,७०,९३,७०२/- इतकी रक्कम व्जल्हा कायावलयाींतून खचव
करण्यात आली.
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(२) हे अींशत: खरे असन
ू सदर बाब जानेवारी २०१५ मध्ये ननदशवनास आली.

(३) व (४) सदर गैरव्यवहाराची कामगार आयुक्त कायावलयातील अर्धकाऱयाींमार्फवत
प्राथममक चौकशी करण्यात आली आहे . प्राथममक चौकशी मध्ये दोर्ी आढळून
आलेल्या सींबर्ीं धत अर्धकाऱयाींववरूध्द मशस्तभींगाची कारवाई सुरू करण्यात आली
असन
ू सींबर्ीं धताींना दोर्ारोपाचे ज्ञापन बजावण्यात आले आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

घाटिोपर (प.) (मब
ांु ई) येथील हनुमान नगरािील झोपडपट्टी पन
ु िासन योजनेमध्ये
वििासिािडून गैरहयिहार होि असल्याबाबि

(५२)

*

८६९४०

श्री.व्जिेंद्र

आहहाड

(मुांब्रा

िळिा),

श्री.जयांि

पाटील

(इस्लामपूर), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शसशिाांि सशांदे (िोरे गाि),
श्री.सांदीप नाईि

(ऐरोली), श्री.पाांडुरां ग बरोरा

(शहापरू ), श्री.नरहरी झझरिाळ

(ददांडोरी), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.राणाजगजीिससांह पाटील (उस्मानाबाद),

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.सरु े श लाड (िजाि),
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ तनमााण मां्ी पढ

(१) घा्कोपर (प.) (मुींबई) येथील हनम
ु ान नगरातील झोपडपट्टी पुनववसन
योजनेमध्ये

ववकासकाकडून गैरव्यवहार सरु
ु असन
ु येथील स्थाननक नागरीकाींवर

अन्याय होत असल्याप्रकरणी येथील

स्थाननक लोकप्रनतननधी व नागरीकाींनी

मा.मुख्यमींत्री, गह
ृ ननमावण मींत्री, व्जल्हार्धकारी, मुींबई उपनगरे

तसेच मुख्य

कायवकारी अर्धकारी, झोपडपट्टी पन
ु ववसन प्रार्धकरण याींचेकडे ददनाींक १ जन
ू ,
२०१७ रोजी तसेच वारीं वार तक्रारी केलेल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानुसार आतापयंत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. प्रिाश महे िा : (१) या योजनेबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे त.

(२) सदर योजनेबाबत लोकप्रनतननधी तसेच “पाकवसाई् स्वयींववकास आींदोलन”
याींनी

शासनास

सादर

केलेल्या

दद.१५.०३.२०१७

व

दद.१७.०३.२०१७

च्या

ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने अपर मुख्य सर्चव (गह
ृ ननमावण) याींच्या स्तरावर चौकशी
सुरु आहे .

(३) प्रचन उद््ावत नाही.

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

राज्यािील ४० शासिीय औद्योधगि प्रसशक्षण िेंद्रािररिा “सीएनसी-समसलांग”
मसशन्सची िेलेली खरे दी

(५३)

*

८८२२१

श्री.सुभाष उफा पांडडिशेठ पाटील (असलबाग) :

सन्माननीय

िौशल्य वििास ि उद्योजििा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

४०

शासकीय

औद्योर्गक

प्रमशक्षण

केंद्रात

(आय्ीआय)

मशकणाऱया ववद्यार्थयांना प्रमशक्षण दे ण्यासाठी सन २०१४ मध्ये ६ को्ी २५ लाख
रूपये खचव करून “सीएनसी-मममलींग” ममशन्स खरे दी करण्यात आल्या होत्या, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, “वपन-रे न” या दजेदार मॉडेलच्या ममशन्सचा पुरवठा करण्याचे

बींधन असताना ऑक्सर कींपनीने या अ्ीींचे उल्लींघन करून “ममल-रे न” या दय्ु यम
दजावच्या ममशन्सचा पुरवठा सदर ४० आय्ीआय सींस्थाींना करण्यात आला, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाकडून या प्रकरणी चौकशी करून चौकशीच्या अनुर्ींगाने
सींबींधीत दोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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मांुबई ि ठाण्यािील मध्यििी िारागह
ू ाबि
ृ ािील िैदयाांच्या मत्ु यब
(५४)

*

८४९५७

अॅड.आसशष शेलार (िाांद्रे पव्श्चम), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण
पव्श्चम), डॉ.समसलांद माने (नागपूर उत्िर), श्री.अिुल भािखळिर (िाांददिली पूि)ा ,
श्री.चरण िाघमारे (िुमसर), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.वििास िांु भारे
(नागपरू मध्य), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पि
ू )ा , श्री.राज परु ोदहि (िुलाबा) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील ऑथवर रोड आणण ठाण्यातील मध्यवती कारागह
ृ ात ४५ कैदयाींचा
म़त्यू झाल्याचे माहे जन
ू २०१७ मध्ये वा

हे खरे आहे काय,

त्या दरम्यान ननदशवनास आले आहे ,

(२) तसेच, यातील बहुताींश कैदी एचआयवी व क्षयरोग या आजाराने म़त्यूमुखी
पडले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याचबरोबर, या तरु
ु ीं गात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असल्याने तसेच
आरोग्यसेवा

त्
ु पूींजी

असल्याने

योग्य

प्रकारे

उपचार न

ममळाल्याने

सींसगवजन्य रोग पसरण्याचे प्रमाण अर्धक आहे , हे ही खरे आहे काय,

येथे

(४) असल्यास, या ववर्याचे गाींभीयव लक्षात घेऊन गह
ृ ववभागाने मध्यवती
कारागह
ु ारणेकरीता कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या आहे त वा करण्यात
ृ ाच्या सध
येत आहे ,

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

(१) अपर पोलीस महासींचालक व महाननरीक्षक, कारागह
ृ

व सुधारसेवा याींचे अहवालानुसार

मुींबई मध्यवती कारागह
ृ ात ३८ व ठाणे

मध्यवती कारागह
ू , २०१४ ते जन
ू , २०१७ या कालावधीत
ृ ात ३२ बींदयाींचे मत्ृ यु जन
झाले आहे त.

(२) जन
ू , २०१४ ते जन
ू , २०१७ या कालावधीमध्ये २९ बींदी एचआयव्ही/क्षयरोगाने
मत्ृ यम
ु ुखी पडले आहे त.

(३) मुींबई व ठाणे मध्यवती कारागह
ृ येथे क्षमतेपेक्षा तीन प्ीने जास्त बींदी
दाखल असले तरी कारागह
ू
ृ ामध्ये आजारी बींद्यासाठी स्वतींत्र रुग्णालय असन
कारागह
ृ

रुग्णालयात

वैद्यकीय

अर्धकारी

व

कमवचारी

कायवरत

आहे त.

कारागह
ृ ातील वैद्यकीय अर्धकारी/कमवचारी याींचेमार्फवत कारागह
ृ ातील आजारी
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बींद्याींवर

आींतररुग्ण/बाहयरुग्ण वैद्यकीय उपचार करण्यात येतात.

तसेच

आवचयकता असल्यास पढ
ु ील उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात सुध्दा तातडीने
पाठववण्यात येते.

आजारी बींदयाना शासकीय रुग्णालयातील तातडीने उपचार उपलब्ध

होण्यासाठी ्े लीमेडीसीन सवु वधासुध्दा नव्याने सुरु करण्यात आली आहे .

कारागह
ृ प्रशासनामार्फवत वेळोवेळी आरोग्य मशबीराींचे आयोजन करण्यात

येते.

त्यामध्ये, बींदयाना त्वचारोग व इतर सींसगवजन्य आजारापासून बचाव

होण्याकरीता प्रनतबींधात्मक और्धाींचे वा्प व उपचार करण्यात येतात.

तसेच

सींसगवजन्य आजारी बींदयाींचा इतर बींद्याशी सींपकव होऊ नये यासाठी त्याींना स्वतींत्र
ठे वून वैद्यकीय उपचार केले जातात.

त्यामळ
ु े कारागह
ृ ातील आरोग्य सेवा

त्
ु पज
ुीं ी असल्याने बींद्याींना योग्य पध्दतीने उपचार न झाल्यामुळे सींसगवजन्य
रोग पसरण्याचे प्रमाण अर्धक आहे , ही बाब खरी नाही.

(४) सदरहू प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मींब
ु ई येथे दाखल जनदहत यार्चकेमध्ये
मा.न्यायालयाने ददलेल्या ननदे शानुसार सववसमावेशक कारागह
सुधारणा
ृ
सुर्चवणेसाठी
ननवत्ृ त

शासन

ननणवय

दद.

६

जून,२०१७

अन्वये

मा.श्री.राधाकृषणन,

न्यायाधीश, उच्च न्यायालय याींच्या अध्यक्षतेखाली

सममती स्थापन करण्यात आली आहे .

उच्च स्तरीय

सदरहू सममतीकडून सहा मदहन्यात
शासनास मशर्फारशी सादर करणे अपेज्ञक्षत आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

मुांबई विमानिळ पररसरािील उां चीच्या तनयमाांचे उल्लांघन िरणा-या ४२७ इमारिी
आझण बाांधिामे पाडून टािण्याबाबि

(५५)

*

८५२९०

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पव्श्चम), श्रीमिी ि्ृ िी सािांि (िाांद्रे

पूि)ा , श्री.सरदार िाराससांह (मुलुांड), श्री.असमि विलासराि दे शमुख (लािूर शहर),

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (सशडी), श्री.प्रिाश फािपेिर (चें बरू ), श्री.प्रिाश सि
ु े
(मागाठाणे),

श्री.चांद्रिाांि

सोनािणे

(चोपडा),

श्री.रमेश

लटिे

(अांधेरी

पूि)ा ,

श्री.सांजय पोिनीस (िसलना), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), श्री.िुिाराम िािे
(अणश
ु क्िी नगर), श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा माव्जिडा) :
मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) मुींबई ववमानतळ पररसरातील उीं चीच्या ननयमाींचे उल्लींघन करणा-या ४२७
इमारती आणण बाींधकामे जमीनदोस्त करावीत वा त्याींची उीं ची कमी करावी असे

आदे श ददनाींक १२ एवप्रल, २०१७ रोजी मा.मब
ींु ई उच्च न्यायालयाने भारतीय

ववमानतळ प्रार्धकरण (एएआय), नागरी उड्डाण सींचालनालय (डीजीसीए), मुींबई
महानगरपामलका आणण अन्य ननयोजन यींत्रणाींना ददले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, अींधेरी

(पूव)व

येथील

झोपडपट्टी

पन
ु ववसन

योजनेतील

एकाच क्षेत्रामध्ये ्म मसवद्धववनायक एस. आर. ए.गहृ ननमावण सींस्था मयाव.
योजनेस १८ माळ्याींची, ्ींकार दशवन एस. आर. ए.गहृ ननमावण सींस्था मयाव.

योजनेस १४ माळ्याींची व महाकाली दशवन एस. आर. ए. गह
ृ ननमावण सींस्था
मयाव. योजनेस १२ माळ्याींची अशा प्रकारे आजब
ू ाजल
ू ा असलेल्या योजनाींमध्ये

ववमानतळ प्रार्धकरणाने वेगवेगळ्या उीं चीची परवानगी ददली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन ववमानतळ पररसरात उीं चीच्या ननयमाींचे

उल्लींघन करुन बाींधकाम करणा-याींना व ननयमबाबाहय परवानगी दे णा-या
अर्धका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच, उीं च बाींधकामे ननषकामसत करण्यात येणार असल्याने ववस्तावपत

होणाऱयाींच्या पन
ु ववसनाबाबत शासनाने कोणता ननणवय घेतला आहे व याबाबतची
सद्यःव्स्थती काय आहे

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

दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

यासींदभावत

मा.उच्च

न्यायालयाचे

आदे शाचे

अवलोकनात घेता भारतीय ववमानपत्तन प्रार्धकरण याींनी सन २०१०-११ मध्ये
केलेल्या

सवेक्षणानुसार

तयार

केलेल्या

आहे त.

त्यासींदभावत दोन मदहन्याचे

यादीनुसार

एकींदर

११०

बाींधकाम

प्रकरणामध्ये सींचालक, नागरी उड्डाण सींचालनालय याींनी नो्ीसा बजावलेल्या
मद
ु तीमध्ये

सींचालक, नागरी उड्डाण

सींचालनालय याींनी अींनतम आदे श पाररत करावेत असे आदे श ददलेले आहे त.
त्याचप्रमाणे सन २०१५-१६ मधील
मींब
ु ई

आींतरराषरीय

ववमानतळ

सवेक्षणासींदभावत

मयावददत

सींचालनालय याींना सादर केलेली आहे .

याींनी

अशा बाींधकामाची यादी

सींचालक,

नागरी

उड्डाण

त्यासींदभावत सींचालक, नागरी उड्डाण

सींचालनालय याींनी तीन मदहन्याच्या मद
ु तीमध्ये अींनतम आदे श पाररत करावेत
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असे आदे श ददलेले आहे त.

अशी बाींधकामे ही हवाई वाहतक
ू ीच्या मागावमध्ये

अडथळा ठरत असल्यास ती मालकाींने अथवा ननयोजन प्रार्धकरणानी पाडून
्ाकावीत असेही आदे श ददलेले आहे त.
सदर

अींनतम

आदे श

हे

तातडीने

अींमलबजावणीसाठी

एअरक्राफ््

(डडमॉमलशन ऑर्फ ऑब्स्रक्शन कॉज्ड बाय बबल्डीींग रीज ॲक््) रुल्स १९९४ च्या
खींड (vi) मधील तरतद
ू ीनस
ु ार जमीन मालकाींसह व्जल्हार्धकारी याींनाही बजावावेत
असेही आदे श मा. उच्च न्यायालयाने ददलेले आहे त.
(२)

व

(३) झोपडपट्टी

प्रार्धकरणाच्या

पुनववसन

मींजुरीनुसार

ववमानतळ प्रभाव क्षेत्रामध्ये

प्रार्धकरणाने

इमारतीची

उीं ची

भारतीय

अनुज्ञेय

ववमानपत्तन

केलेली

आहे .

भारतीय ववमान पत्तन प्रार्धकरणाच्या मान्यतेने

इमारतीची उीं ची अनुज्ञय
े
होते. याबाबत ते सक्षम प्रार्धकरण आहे .

सदर

क्षेत्रामध्ये इमारतीची उीं ची ननव्चचत करणे अथवा त्यामध्ये मशर्थलता दे णेच्या
शक्ती राज्य शासनास नाहीत.
बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपामलकेकडून

कोणत्याही

बाींधकामासाठी

परवानगी

दे ण्याअगोदर सींबींर्धत ववमानतळ प्रार्धकरणाकडून उीं चीबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र
घेण्यात येते.

त्याचप्रमाणे बाींधकामासाठी परवानगी दे ण्यात येते व त्यामध्ये

कुठलेही उल्लींघन आढळून
उड्डाण

सींचालनालय

आल्यास व ववमान पत्तन प्रार्धकरण/ नागरी

याींच्याकडून

महानगरपामलकेस

महानगरपामलकेकडून ननयमाप्रमाणे कारवाई करण्यात येते.

कळववल्यास

(४) व (५) प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च ् न्यायालयाचे आदे शानुसार एअरक्राफ््

(डडमॉमलशन ऑर्फ ऑब्स्रक्शन कॉज्ड बाय बबल्डीींग रीज ॲक््) रुल्स १९९४
अींतगवत सींचालक, नागरी उड्डाण सींचालनायाकडून अींनतम कायववाही अमभप्रेत
आहे .

----------------भामरागड (व्ज.गडधचरोली) येथे नक्षलिाद्याांनी िेलेला हल्ला

(५६)

*

८७१४०

श्री.हनुमि
ां डोळस (माळसशरस), श्री.शामराि ऊफा बाळासाहे ब

पाटील (िराड उत्िर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर),
श्री.योगेश सागर (चारिोप), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे
(श्रीरामपूर), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (सशडी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा),
श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
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(१) गडर्चरोली व्जल्हयातील भामरागडमध्ये नक्षलवाद्याींनी एक बुले्प्रर्फ
ू गाडी

सुरुींगाने उडवल्याने एक जवान शदहद झाल्याचे तसेच २२ जवान जखमी
झाल्याची घ्ना माहे मे, २०१७ च्या पदहल्या आठवड्यामध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर जखमी जवानाींवर उपचार करण्यास नागपरू येथील वधाव रोड
व धींतोली पररसरातील काही नामाींककत रुग्णालयाींनी नकार ददला, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या सींदभावत मा.गह
ृ राज्यमींत्री याींचेकडे तक्रार केल्यानींतर त्याींनी या
प्रकरणी चौकशी करण्याचे ननदे श सींबींर्धताींना ददले, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्फवत चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्व काय आहे त व तद्नुसार जखमी जवानाींवर
उपचार करण्यास नकार दे णा-या रुग्णालयाींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच नक्षली
हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानाच्या कु्ुींबबयाींना आर्थवक मदत व जखमीींना
और्धोपाचार करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत
आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) गडर्चरोली व्जल्हयामध्ये नक्षलवाद्याींच्या हल्यामध्ये
१ पोलीस जवान शदहद व २० पोलीस जवान जखमी झाले आहे त.
(२) हे खरे नाही.

(३), (४) व (५) मयत पोलीस कमवचाऱयाींच्या वारसदाराींना सानुग्रह अनद
ु ान व

जखमी पोलीस कमवचाऱयाींना नक
ु सानभरपाई सींदभावत पढ
ु ील योग्य ती कायववाही
करण्यात येत आहे .

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

’सागर इन्हहे स्टमेंट’ मध्ये गि
ांु िणि
ू िरणा-या गुांििणि
ु दाराांचे
पैसे परि समळण्याबाबि

(५७)

*

८५७०४

श्री.सांजय पोिनीस (िसलना), अॅड.आसशष शेलार (िाांद्रे

पव्श्चम), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.नरें द्र पिार
(िल्याण

पव्श्चम),

अॅड.पराग

अळिणी

(विलेपाले),

श्री.भाऊसाहे ब

िाांबळे
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(श्रीरामपरू ),

श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(सशडी),

श्री.अजय

चौधरी

(सशिडी),

डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.अशोि
पाटील (भाांडूप पव्श्चम) : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) बदलापूरसह कल्याण, डोंबबवली,ठाणे आणण महाराषरातील इतर महत्वाींच्या
शहीं रामध्ये गत २८ वर्ावपासन
ू सम
ु ारे ४ हजार गींत
ु वणक
ू दराींचे ववववध गींत
ु वणक
ू

योजनाींच्या माध्यमातून ४०० को्ीहून अर्धक रुपये घेऊन त्याींना बॅंकापेक्षा
अर्धक व्याज दे ण्याचे आममर् दाखवन
ींु वणक
ू गत
ु ीचा व्यवसाय करणा-या सागर
इन्व्हे स््में्च्या सींचालकाींवर माहे मे,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळुन आले व तद्नस
ु ार सदर कींपनीच्या
सींचालकावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) तसेच, ’सागर इन्व्हे स््में्’ मध्ये गत
ींु वणक
ू करणा-या गत
ुीं वणक
ु दाराींचे पैसे
परत ममळण्याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायववाही करण्यात आली आहे वा
येत आहे ,

(५) असल्यास, प्रचन भाग ३ व ४ बाबत कोणतीही कायववाही केली नसल्यास,
ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

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

(२), (३) व (४) सदर गन्
ु हयातील ४ आरोपीींनी सींगनमत करुन सागर
इन्व्हे स््में् नावाच्या ववना नोंदणी कींपनीमध्ये वावर्वक १८ ्क्के रकमेचा परतावा

दे ण्याचे आममर् दाखवन
ू मद
ु त ठे वीची मद्द
ु ल रक्कम व त्यावरील परतावा परत न
करता र्फसवणक
ू केल्याबाबत ददलेल्या तक्रारीवरुन बदलापूर पोलीस स््े शन (पव
ू )व

येथे गु.र.क्र. ६०/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ४०६, ४०९, ४२०, २०१, १२० (ब) सह
कलम ३ महाराषर ठे वीदाराींच्या (ववत्तीय सींस्थाींमधील) दहतसींबींधाचे सींरक्षण

अर्धननयम, १९९९ अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला असून सदर गन्
ु हयाचा
तपास सरु
ु आहे .

(५) प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------
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विक्रोळी (मुांबई) येथील दाांम्पपत्याने नागररिाांची लाखो रूपयाांची
फसिणि
ू िेल्याबाबि

(५८)

*

८६३६८

श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्पहपूरी),

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पव्श्चम), डॉ.सांिोष टारफे
(िळमनरु ी) :

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

(१) ववक्रोळी (मुींबई) येथील हररयाली व्व्हलेजमध्ये ननलेश शहा ऊर्फव ननलू जैन
आणण त्याची पत्नी मननर्ा सोरदठया या दाींम्पत्याने डडवाईन र्फाऊींडेशन आणण

ब्लू या सींस्था स्थापन करून दे णग्या गोळा करून हजारो नागररकाींची लाखो
रूपयाींची र्फसवणक
ू केली असल्याची मादहती ददनाींक ११ जन
ू , २०१७ रोजी वा त्या
सुमारास ननदे शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या गींभीर प्रकरणी ववक्रोळी व पींतनगरच्या पोलीस ठाण्यात गन्
ु हा
नोंदववण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या गींभीर प्रकरणाची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळुन आले व तदनुसार शासनाने दोर्ीींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे

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

(२), (३) व (४) सदरहू प्रकरणी मींब
ु ईतील ववक्रोळी पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र.
१९१/२०१७, कलम ४२०, ३४ भा.दीं .वव. अन्वये दद. ६.०७.२०१७ रोजी गन्
ु हा दाखल
केला आहे .

सदर गुन्हयात दोन आरोपी ननषपन्न झाले असन
ू अद्याप ममळून आले

नाही. सदर गन्
ु हयाींचा तपास सुरु आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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मांब
ु ई शहराला अधधि पाणीसाठा उपलब्ध िरण्यासाठी उभारण्याि येणाऱया
गारगई ि वपांजाळा धरणाबाबि

(५९)

*

८६७९७

श्री.अिल
ु भािखळिर (िाांददिली पूि)ा , अॅड.आसशष शेलार

(िाांद्रे पव्श्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले) :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई शहराला अर्धकचा पाणीसाठा उपलब्ध करण्यासाठी उभारण्यात येणाऱया

गारगई व वपींजाळा या धरणाींमुळे पालघर व्जल्हयातील तब्बल १२ चौ. ककमी
वनक्षेत्र पाण्याखाली जाणार असल्याचे माहे एवप्रल,२०१७ मध्ये ननदशवनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पामुळे हजारहून अर्धक आददवासी कु्ुींबे ववस्थावपत
होणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर धरणाींच्या कामामळ
ु े नष् होणारे वनक्षेत्र तसेच ववस्थावपत

आददवासी कु्ुींबाचे पन
ु ववसन कुठे व ककती कालावधीत करण्यात येणार आहे व
सदर धरणाींचे काम केव्हापयंत पूणव होणे अपेज्ञक्षत आहे ,
(४) असल्यास, याबाबतची सद्य:व्स्थती काय आहे ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) प्रस्ताववत गारगाई धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात सुमारे ७.२

चौ. ककमी व वपींजाळ धरणाच्या बड
ु ीत क्षेत्रात सुमारे ११.३ चौ. ककमी असे एकूण
१८.५ चौ.ककमी इतके वनक्षेत्र पाण्याखाली जाणार आहे .

याबाबतचे वत्ृ त ददनाींक २०.०४.२०१७ रोजी मींब
ु ई ममरर व ददनाींक

२१.०४.२०१७ रोजी महाराषर ्ाईम्स या वत्ृ तपत्रामध्ये प्रमसध्द झाले होते ही
वस्तव्ु स्थती आहे .

(२) प्रस्ताववत गारगाई व वपींजाळ प्रकल्पाच्या क्षेत्राच्या जनगणना सवेक्षणनस
ु ार

अनक्र
ु मे १९० व ८६५ अशी एकूण सम
ु ारे १०५५ आददवासी कु्ुींबे ववस्थावपत
होण्याची शक्यता आहे .
(३) प्रकल्पबार्धत
क्षेत्राखालील

आददवासी

वनक्षेत्राबदली

महानगरपामलकेमार्फवत

माहे

कु्ुींबाचे

पयावयी

डडसेंबर,

याींच्याकडे सादर करण्यात आला आहे .

पन
ु ववसन

करण्याबाबत

वनीकरणाबाबतचे
२०१४

मध्ये

तसेच

प्रस्ताव

व्जल्हार्धकारी,

बुडीत

बह
ुीं ई
ृ न्मब
पालघर
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(४) सदर प्रकल्पाींसाठी आवचयक असणाऱया ववववध परवानग्या प्राप्त झाल्यानींतर
गारगाई धरणाचे बाींधकाम सन २०१८-१९ व वपींजाळ धरणाचे बाींधकाम सन
२०१९-२० मध्ये महानगरपामलकेमार्फवत सुरु होणे अपेज्ञक्षत आहे .
-----------------

नागपूरच्या आमदार तनिासाि अल्पियीन मुलीिर झालेला लैंधगि अत्याचार
(६०)

*

८५२९५

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

(ब्रम्पहपूरी), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.असमि विलासराि दे शमुख (लािूर

शहर), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषािधान सपिाळ
(बल
ु ढाणा),

डॉ.सांिोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.अब्दल
ु

सत्िार

(ससल्लोड),

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.व्जिेंद्र आहहाड
(मुांब्रा िळिा), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपूर), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि),
श्री.शसशिाांि
(शहापूर),

सशांदे

(िोरे गाि),

श्री.नरहरी

श्री.सांदीप

झझरिाळ

नाईि

(ददांडोरी),

(ऐरोली),

श्री.हसन

श्री.पाांडुरां ग

मुश्रीफ

बरोरा

(िागल),

श्री.राणाजगजीिससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सरु े श लाड (िजाि), श्री.किसन
िथोरे (मुरबाड), डॉ.समसलांद माने (नागपूर उत्िर), श्री.अव्जि पिार (बारामिी),
श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.डी.पी.सािांि

(नाांदेड उत्िर) :

मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) नागपरू येथील मसव्व्हल लाइन्समधील आमदार ननवासामध्ये एका १७ वर्ीय

मुलीवर ददनाींक १४ ते १७ एवप्रल, २०१७ या काळात सामुदहक लैंर्गक अत्याचार
केल्याची घ्ना ददनाींक २० एवप्रल, २०१७ रोजी ननदशवनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, केवळ आमदाराींच्या ननवासाची व्यवस्था असणा-या आमदार

ननवास गुन्हे गारीचा अड्डा झाला असन
ू पैसे खचव केल्यास कोणालाही खोली
भाड्याने ददले जाते हे या घ्नेतन
ू ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या सींपण
ू व घ्नेची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व तद्नस
ु ार आमदार
ननवासात आमदाराींच्या मशर्फारशी पत्राववना इतर खासगी व्यव्क्तींना कक्ष दे णा-या

जबाबदार असलेल्या व्यवस्थापक व अर्धका-याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच

आमदार ननवासाच्या सुरक्षेतेबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

78

(५) तसेच, सदर अत्याचारातील आरोपीींवर कारवाई करण्याबाबत व वपडीत

मुलीला आर्थवक मदत दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात
येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, खरे आहे .
(२) नाही, हे खरे नाही.

(३) होय, चौकशी करण्यात आली आहे .

(४) सदर घ्नेबाबत पोलीस स््े शन र्गट्टीखदान अप क्र. २१७/१७ कलम ३७६ (ड)
३४ भा.द.वव. सह कलम ३ ,४,६ पोक्सो प्रमाणे गन्
ु हा दाखल

करून गुन्हयातील

२ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे . सदर गुन्हयाचा तपास सुरू आहे .

असा प्रकार पढ
ु े घडू नये याकरीता साववजननक बाींधकाम ववभागा मार्फवत

पुढील उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहे त.

१.अ्यागताचे ्ळखपत्राची िायाप्रत उपलब्ध केल्या मशवाय कक्ष ददला जाणार
नाही.

२.सींबर्धत शाखा अमभयींता याींनी प्रत्येक ददवशी रव्जस््र मधील नोंदी व

आरज्ञक्षत करण्यात आलेले कक्ष याची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी व प्रत्येक
आठवड्यात दोन वेळा उपववभागीय अमभयींता याींनी सुध्दा पडताळणी करावी.

(५) मनोधेयव योजने अींतगवत वपडीत मल
ु ीला बालकल्याण सममतीकडून रू २.५०
लाख इतकी आर्थवक मदत दे ण्यात आलेली आहे .
-----------------

डॉ. नरें द्र दाभोळिर ि िााँ.गोविांद पानसरे याांच्या हत्येची चौिशीबाबि
(६१)

*

८४९४२

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर), श्री.राणाजगजीिससांह पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.जयदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.शामराि ऊफा बाळासाहे ब पाटील
(िराड उत्िर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.ददलीप
िळसे-पाटील

(आांबेगाि),

श्री.जयांि

पाटील

(इस्लामपूर),

श्री.हनुमि
ां

डोळस

(माळसशरस), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्री.ददपि चहहाण (फलटण), डॉ.सिीश
(अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.दत्िा्य भरणे (इांदापूर), श्री.राजेश टोपे
(घनसािांगी) :

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

(१) डॉ. नरें द्र दाभोळकर याींची ददनाींक २० ऑगस््, २०१३ रोजी व

तद्नींतर कााँ.

गोववींद पानसरे याींची ददनाींक १६ र्फेब्रुवारी, २०१५ रोजी हत्या झाली होती, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, कााँ. गोववींद पानसरे याींच्या हत्येमध्ये वापरले ले वपस्तल
व
ू
डॉ. नरें द्र दाभोळकर याींच्या हत्येच्या वेळी वापरलेले वपस्तूल एकच असल्याचा
अहवाल बेंगलोर र्फॉरे व्न्सक लॅ बने ददलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदरील

घ्नेमध्ये

वपस्तूल

(४)

असल्यास,

डॉ.नरें द्र

दाभोळकर

व

(५)

असल्यास,

तपासात

कस््डीमधन
ू बाहे र गेले, हे ही खरे आहे काय,

जप्त

कााँ.गोववींद

शासनामार्फवत सरु
ु असलेला तपास पूणव झाला आहे काय,
काय

आढळून

आले

व

केले

असताींना

पानसरे

हत्या

त्यानुसार

करणाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

पोमलस
प्रकरणी

सदर

हत्या

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

(२) कॉ.पानसरे याींच्या हत्येच्या गन्
ु हयात दे शी बनाव्ीच्या दोन अव्ग्नशस्त्राींचा
वापर झाला असन
ू , त्यापैकी एक अव्ग्नशस्त्र डॉ.दाभोलकर याींच्या हत्येच्या

गुन्हयात वापरण्यात आले असल्याबाबत बेंगलोर, कनाव्क येथील तज्ञाींचा
अमभप्राय आहे .

(३) कॉ.गोववींद पानसरे याींच्या हत्येच्या गन्
ु हयात कोणतेही अव्ग्नशस्त्र जप्त
करण्यात आले नाही. डॉ.नरें द्र दाभोळकर याींच्या हत्येच्या गुन्हयाचा तपास
सी.बी.आय. या तपास यींत्रणेकडून करण्यात येत आहे . सदर जप्त वपस्तुलाचा

गुन्हयात वापर झाला ककीं वा नाही हा सी.बी.आय. या यींत्रणेच्या तपासाचा भाग
आहे .

(४) व (५)

डॉ.नरें द्र दाभोळकर याींच्या हत्येच्या सींदभावत डेक्कन पोलीस स््े शन

येथे गु.र.क्र.१५४/२०१३, भा.दीं .वव. कलम ३०२, ३४ शस्त्र अर्धननयम ३ (२५)
अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर गन्
ु हयाचा तपास ददनाींक
३/६/२०१४ रोजी केंद्रीय गुन्हे अन्वेर्ण ववभागाकडे (सीबीआय) वगव करण्यात

आला आहे . सदर गन्
ु हयाचा तपास पोलीस उप अर्धक्षक, सीबीआय, स्पेशल
क्राईम ब्राँच, नवी मुींबई हे करीत आहे त.

कॉ.गोववींद पानसरे याींच्या हत्येच्या सींदभावत कोल्हापूर व्जल्हयातील राजारामपूरी

पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र.३९/२०१५ भा.दीं .वव. कलम ३०२, ३०७, १२० (ब), ३४ सह
आमव ॲक्् ३(१)/२५ (१ब) (अ), ५ (२७) अन्वये गुन्हा दाखल झाला आहे . सदर
गन्
ु हयामध्ये

४

आरोपीींचा

सहभाग

असल्याचे

ननषपन्न

झाले

आहे .

सदर
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गन्
ु हयातील दोन आरोपीींना अ्क करुन त्याींच्याववरुद्ध मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र
दाखल

करण्यात

न्यायालयाच्या

आले

आहे .

ननदे शानुसार

सदर

सदर

गन्
ु हयाचा

कामी

पढ
ु ील

ननयुक्त

तपास

एस.आय.्ी.

मा.उच्च
मार्फवत

सी.आर.पी.सी. १७३(८) प्रमाणे चालू आहे . तसेच उववररत दोन आरोपीींचा कसोशीने

शोध घेण्यात येत असून त्याींच्याववरुद्ध रे ड कॉनवर नो्ीस लागू करण्याची प्रक्रीया
सरु
ु आहे .

(६) प्रचन उद््ावत नाही.

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

मानखद
ु ा , मुांबई येथे अांमली पदाथा िस्िराला अांमली पदाथाासह
अटि िरण्याि आल्याबाबि

(६२)

*

८५१०७

अॅड.आसशष शेलार (िाांद्रे पव्श्चम), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल),

अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण
पव्श्चम), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर), श्री.सांग्राम थोपटे
(भोर) : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील मानखद
ु व नाक्यावर तस्कराला मेर्फेड्रोन (एमडी) नामक ८ ककलो
अींमली पदाथावसदहत अ्क केल्याची घ्ना माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्या तस्कराचे सींबध
ीं असलेल्या कुरकींु भ (ता. दौंड, व्ज. पुणे)

येथील औद्योर्गक क्षेत्रातील सज
ु लाम केममकल्स कींपनीवर िापा ्ाकला असता
मुींबई पोमलसाींकडून जप्त करण्यात आलेल्या अींमली पदाथावची आींतराषरीय
बाजारपेठेत १०० को्ी ककमींत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, समथव लॅ ब नामक कींपनीमध्ये अशाच प्रकारचे अींमली पदाथावचे
अवैधरीत्या उत्पादन करून बाजारात ववक्रीसाठी पाठवले जात असल्याची बाब
माहे जानेवारी, २०१७ वा त्या दरम्यान ननदशवनास आली होती, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, प्रचन भाग २ व ३ मधील

कींपनीींवर कारवाई करण्याबाबत व

अींमलीपदाथाववर ननयींत्रण आणण्यासाठी उपाययोजना
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

करण्याबाबत शासनाने
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे .

(२) अींशत: खरे आहे . सदर िाप्यात १ ककलो ५०० ग्रॅम मॅर्फेड्रॉन जप्त करण्यात
आले असन
ू त्याची अींदाव्जत ककीं मत रु.३० लाख इतकी आहे .

(३) समथव लॅ ब या कींपनीमध्ये अींमली पदाथांचे अवैधररत्या उत्पादन करुन

बाजारात ववक्रीसाठी पाठववले जात असल्याची बाब माहे जानेवारी २०१७ ककीं वा

त्या दरम्यान अींमली पदाथव ववरोधी कक्ष, गन्
ु हे शाखा मींब
ु ई याींच्या ननदशवनास

आलेली नाही. तथावप, माहे ऑगस्् २०१६ मध्ये कस््म्स ववभाग, पुणे याींनी
समथव लॅ बोरे ्री येथे अींमली पदाथव जप्त केल्याचे त्याींनी कळववले आहे .
(४)

सद्यव्स्थतीत दोन्ही कींपन्या मसल करण्यात आले आहे त. पुणे ग्रामीण

व्जल्हा कायवक्षेत्रातील औद्योर्गक वसाहतीतील केममकल कींपन्याची तपासणीची

कारवाई करण्याबाबत सींबींर्धत स्थाननक पोलीस स््े शनला सूचना दे ण्यात आली
आहे .

तसेच अींमली पदाथव सेवनाचे प्रमाण कमी करण्याकररता अींमली पदाथव ववरोधी

कक्षातर्फे महाववद्यालयीन स्तरावर जानेवारी २०१५ पासन
ू ड्रग्स फ्री कॅम्पस हा
उपक्रम राबववण्यात येतो. साववजननक गणेश उत्सव, नवरात्री, दहीहीं डी अशा

उत्सवात जनजागत
ू हा अींमली पदाथव
ृ ी कायवक्रम राबववले जातात. तसेच २६ जन
ववरोधी ददन म्हणन
ू पींधरवडा साजरा करण्यात येतो यात अींमली पदाथव व त्याचे
दषू पररणाम

याबाबत

ववद्याथांना

चचावसत्र, हॅडबबल वा्प

मादहती

दे णे,

कर्फल्म

दाखववणे,

मादहती,

व मभींती पोस््रचे प्रदशवन करणे. तसेच प्रचार र्फेऱया,

मॅराथॉन, मोहल्ला कमम्ी, पव्ब्लक मम्ीींग इत्यादी घेण्यात येतात.
(५) प्रचन उद््ावत नाही

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

निी मुांबई येथे िन िॉईन या फायनान्स िांपनीने गि
ुां िणि
ू दाराांची फसिणि
ू
िेल्याबाबि

(६३)

*

८६७९८

श्री.अिल
भािखळिर (िाांददिली पूि)ा , श्री.प्रशाांि ठािूर
ु

(पनिेल), श्री.असमि साटम (अांधेरी पव्श्चम), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नवी मुींबई येथे आींतरराषरीय स्तरावर ऑनलाईन गत
ुीं वणक
ू करणाऱया वन

कॉईन या र्फायनान्स कींपनीच्या १८ एजीं्ना माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान अ्क केल्याचे ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर कींपनीकडे कोणत्याही प्रकारचे परवाने नसन
ु अद्यापपयंत

सदर कींपनीने राज्य भरातील गुींतवणक
ू दाराींची ५२ लाख ३६ हजार रुपयाींची
र्फसवणक
ू केल्याची गींभीर बाब ननदशवनास येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कींपनीमार्फवत राज्यातील सामान्य जनतेची भववषयात

आर्थवक र्फसवणक
ू होऊ नये म्हणन
ू सदर कींपनीला राज्य भरात बींदी घातली
जाणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्या अनर्
ु ींगाने

सदर कींपनीच्या सींचालकाींवर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्याबाबत व
र्फसवणक
झालेल्या जनतेचे पैसे परत ममळवन
ू
ू दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायववाही केली वा करीत आहे ,

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

वनकॉईन / वनलाईर्फ ही कींपनी

बल्गेररया दे शातील असन
ू त्या कींपनीची भारत दे शामध्ये कोणत्याही प्रकारचे

कायावलय, तसेच कींपनीच्या नावे बाँक उपलब्ध नसन
ू सदरची कींपनी भारत दे शात
अर्धकृत प्रार्धकरणाद्वारे नोंदणीकृत करण्यात आलेली नाही.

सदर प्रकरणी नेरूळ पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं. १३२/२०१७ भादीं वव कलम ४१५,

४२०,४०६,४०९, ३४ सह द प्राईझ र्च्स ॲण्ड मनी सक्यल
ुव ेशन व्स्कम (बॅननींग)

ॲक्् १९७८ कलम ३, ४ सह माहीती तींत्रज्ञान अर्धननयम सन २००० चे कलम
६६ (ड) अन्वये गन्
ु हा नोंद करून आतापयवत २३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली
असून

आरोपीींनी

गत
ींु वणक
ू दाराींकडून

गत
ींु वणक
ू ीपो्ी

पैसे

व्स्वकारण्याकरीता

वापरण्यात आलेली सींशनयत ३२ बाँक खाती (ज्यामध्ये सुमारे रू.२५ को्ी ची
रक्कम आहे ) गोठववण्यात आली आहे त. गुन्हा तपासावर आहे .

सदरची कींपनी ही केवळ त्याींचे कींपनीच्या वेबसाई्द्वारे कायवरत असन
ू

सदरची वेबसाई् ब्लॉक करण्याकरीता ववशेर् पोलीस महाननरीक्षक, सायबर गन्
ु हे ,
महाराषर राज्य, मुींबई याींचेकडून कायववाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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ररलायन्स इांडव्स्रजने िरारानस
ु ार िाम पुणा न िेल्यामळ
ु े रु. १८० िोटीांचा
दां ड िसूल िरण्याबाबि

(६४)

*

८५३०८

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

(ब्रम्पहपूरी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषािधान सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांिोष

टारफे (िळमनुरी), श्री.अब्दल
ु सत्िार (ससल्लोड), श्री.असमि विलासराि दे शमुख
(लािूर शहर), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्रीमिी
ि्ृ िी सािांि (िाांद्रे पूि)ा :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) वाींद्रे-कुलाव सींकुलातील वाणणव्ज्यक सींकुल उभारण्यासाठी १ लाख ९४ हजार
मी्र बोली ररलायन्सने लावन
ू सदर काम माहे माचव, २००७ पयंत पूणव करण्याचा
करार राज्य शासन व एमएमआरडीएसोबत केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ररलायन्स इींडव्स्रजने करारानस
ु ार काम पुणव न केल्यामुळे
ररलायन्स इींडव्स्रजला १८० को्ीचा दीं ड ठोठावण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, दोन वर्े होऊनही सदर दीं ड वसूल करण्यात आलेला नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त व सदर दीं ड वसूलीबाबत शासनाकडून
कोणती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१)

मे. ररलायन्स इींडव्स्रज मल. याींना वाींद्रे-कुलाव

सींकुलातील भख
ीं क्र.सी ६४ हा सींमेलन व प्रदशवन केंद्र आणण वाणणज्य सींकुल
ू ड

बाींधण्याकरीता मुींबई महानगर प्रदे श ववकास प्रार्धकरणाने ववतरीत केला असन
ू ,

त्याबाबतचा भाडेपट्टे करार ददनाींक ०१/०९/२००६ रोजी साक्षाींककत नमद
ू केल्यानुसार

सदर भूखड
ीं ावरील बाींधकाम ४ वर्ावत म्हणजेच ददनाींक ३१/०८/२०१० रोजी पूणव
करणे आवचयक होते.
(२)

सदर भख
ीं ातील बाींधकाम अद्याप अपण
ीं ाकरीता
ू ड
ू व आहे . परीं त,ु भख
ु ड

अनतररक्त अर्धमुल्याची व्याजासह भरणा करावयाची ददनाींक १५/०७/२०१७ रोजी
रक्कम रु. १३६९.९० को्ी इतकी आहे .
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(३) मे. ररलायन्स इींडव्स्रज मल. याींनी सदर रक्कम अद्याप भरलेली नाही.
(४) व (५) याबाबतची कायववाही प्रार्धकरणाच्या स्तरावर सुरू आहे
-----------------

विधान भिन :
मांब
ु ई.

डॉ. अनांि िळसे
प्रधान सधचि
महाराष्ट्र विधानसभा
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मुद्रण: शासकीय मध्यवती मद्र
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