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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी
मांगळिार, ददनाांि ८ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १७, १९३९ ( शिे )
(१)

मख्
ु यमां्ी

(३)

िामगार, िौशल्य वििास, भूिांप

(२)

गहृ तनमााण मां्ी

याांचे प्रभारी
विभाग

पन
ु िासन, माजी सैतनिाांचे िल्याण मां्ी
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८८
-------------------------------------

िधाा जजल््यािील आर.बी.बी.ए.डागा िामगार सहिारी पिसांस्था मयाा.
दहांगणघाट ये थील िामगाराांचे भाग-भाांडिल परि ममळणे बाबि
(१)

*

८८४४७ श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल) :

सन्माननीय सहिार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील काय :-

(१) वर्ाा जिल्ह्यातील आर.बी.बी.ए.डागा कामगार सहकारी पतसींस्था मयाा.

हहींगणघा्, र.न.१०८ येथील कामगाराींचे सन २००९ पासून भाग-भाींडवल परत

न ममळाल्हयाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननर्ी (हहींगणघा्) याींनी ननवेदन दे ऊन
भाग-भाींडवल ममळण्याकरीता ववनींती केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त ननवेदनावर शासनाने ननणाय घेतला आहे काय,
असल्हयास, ननणायाचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे,
(३)

असल्हयास,

तद्नस
ु ार

शासनाने

भाग-भाींडवल

कामगाराींना

ममळण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

परत

2

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) होय, खरे आहे.

(२) व (३) सदर पतसींस्था अवसायनात असून सभासदाींच्या भागभाींडवलाचे

मल्ह
ु य ऋण (-) असल्हयाने सभासदाींचे भागभाींडवल परत करण्यात येऊ नये ,
असे अमभप्राय सींस्थेच्या २०१०-१२ च्या लेख ापररक्षण अहवालात नमूद
करण्यात

आलेले आहेत. असे असले तरी सींस्थेस झालेल्हया आर्था क

नक
ु सानाची िबाबदारी ननजचचत करण्यासाठी महाराषर सहकारी सींस्था
अर्र्ननयम, १९६० चे कलम ८८ अन्वये चौकशी करण्याबाबतचे आदे श

सहाय्यक ननबींर्क, सहकारी सींस्था, हहींगणघा् याींनी हद.२२/५/२०१५ रोिी
हदले. सदर आदे शाच्या ववरोर्ात सींबींर्र्ताींनी ववभागीय सहननबींर्क, सहकारी
सींस्था, नागपूर याींचेकडे अवपल दाखल केले होते. ववभागीय सहननबींर्काींनी

तयाींच्या हदनाींक ३/१२/२०१६ च्या आदे शान्वये सींबींर्र्ताींना दोषमक्
ु त केले आहे.
सद्यजस्थतीत सींस्थेिवळ दे णे दे ण्यासाठी कोणतयाही प्रकारची रक्कम
मशल्हलक नाही.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

नागपूर (िा.बागलान, जज.नामशि) ये थील िाांदा उत्पादि शे ििऱयाांची
व्यापाऱयािडून फसिणुि झाल्याबाबि

(२)

*

८८३९३

श्री.सांजय साििारे (भस
ु ािळ) : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील काय :(१) नागपूर (ता.बागलान, जि.नामशक) येथे काद्याींची मशवार खरे दी करुन

मोसम खोऱ्यातील १५० हून अर्र्क काींदा उतपादक शेतकऱ्याींना सम
ु ारे अडीच
को्ी रुपयाींहून अर्र्क रकमेचे र्नादे श आणण िमा पावतया दे वन
ू
परराज्यातील व्यापारी फरार झाल्हयाची बाब माहे मे , २०१७ मध्ये वा तया
दरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, फसवणूक झालेल्हया शेकडो शेतकऱ्याींनी िामखेडा पोलीस
ठाण्यात तक्रार नोंदववली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
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(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तयानष
ु ींगाने फसवणूक
करणा-या व्यक्तीववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली आहे व शेतकऱ्याीं चे
पैसे परत ममळण्याबाबत कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) सदर प्रकरणी दयाने, ता.
स्ाणा

तेथील

एका

शेतकऱ्याने

तयाची

व

साक्षीदार याींची

एकूण
२४,२६,०७४/- रुपयाींची फसवणूक केल्हयाबाबत फफयााद हदल्हयाने िायखेडा

पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.नीं. ८२/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ४२०,३४ प्रमाणे
हद.०९/०५/२०१७ रोिी ४ आरोपीींववरुद्ध गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे.

सदर गन्ु ्यात आरोपी याींनी सींगनमत करून फफयाादी व साक्षीदार

याींचा काींदा खरे दी करून रक्कम न दे ता फसवणूक केल्हयाचे ननषपन्न झाले

आहे. सदर गन्ु ्यातील आरोपी फरार असन
ु , तयाींचा शोर् घेण्यावर गन्ु हा
तपासावर आहे.

(५) ववलींब झालेला नाही.

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

मीरा-भार्इंदर महानगरपामलिेि नगररचनािार पदािर िायार ि असले ले
ददलीप घे िारे याांच्या गैर व्यिहाराची चौिशी िरणे बाबि
(३)

*

८८१४६

श्री.तनिेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) मीरा-भार्इंदर महानगरपामलकेतील नगररचनाकार हदलीप घेवारे याींनी दब
ु ाल

घ्काींच्या घराींसाठी राखीव असलेली ८० लाख चौ.फू् िममन ४४ हून अर्र्क
बनाव् दाखले दे ऊन ववकास कामाींचे बाींर्काम आराखडे मींिूर करुन
ववकासकाींना शासकीय िममन दे ऊन केलेल्हया यए
ु लसी गैरव्यवहार प्रकरणी

ठाणे पोलीसात गन्ु हा दाखल होऊन १ वषााहून अर्र्क कालावर्ी लो्ला
तरीही तयाींच्या ववरोर्ात चौकशीही करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, तातपरु तया प्रनतननयक्
ु तीवर मीरा-भार्इंदर महानगरपामलकेत

आलेल्हया घेवारे याींची मद
ु त सींपून वषा उल्ले तरीही तयाींना अद्यापी मीराभार्इंदर महानगरपामलकेत नगररचनाकार या पदावर ठे वण्यात आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मौिे भार्इंदर येथील िुना सव्हे क्र.६६३ (नवीन सव्हे २३७) व
िुना सव्हे ६६४ (नवीन सव्हे २३६) हा शासकीय भूखीं ड कमाल िममन र्ारणा
कायद्याखाली येत नसल्हयाचे प्रमाणपत्र ववकासक चयामसींद
ु र अग्रवाल व
तयाींच्या साथीदाराींनी हदलीप घेवारे याींच्याशी सींगनमत करून ममळववला आणण

तयाआर्ारे अकॄषक परवानग्या व बाींर्काम परवानग्या ममळवन
ू अग्रवाल या
ववकासकाने सदरहू िागेवर ्ॉवर उभारल्हयानींतर आिममतीस नागरी िममन
कमाल र्ारणा कायद्यानस
ु ार शासनाला तयातील एकही सदननका हस्ताींतरीत
केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल झाल्हयानींतर

या प्रकरणी अग्रवाल याींना अ्क करण्यात आले पण तयाींना बाींर्काम
परवानगी दे णारे हदलीप घेवारे याींच्याववरोर्ात आिममतीस कोणतीही कारवार्इा
करण्यात आलेली नाही, हेही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, घेवारे याींची वादग्रस्त कारकीदा आणण सींपलेली मद
ु त याींची
दखल घेवून आयक्
ु त नरे श र्गते याींनी तयाींना कोणतयाही कागदपत्राींवर सहया
करू नका असे स्पष् आदे श मागील २ महहन्याींपासून हदल्हयामळ
ु े कागदोपत्री

नगररचनाकार पदावर असलेल्हया घेवारे याींना काम न करता वेतन ममळत
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्हयास, या सींपूणा प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे
काय, चौकशीत काय आढळून आले व तयानस
ु ार पढ
ु े हदलीप घेवारे

याींच्याववरोर्ात कोणती कारवार्इा करण्यात आली वा येत आहे , नसल्हयास,
ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ठाणे नगर पोलीस स््े शन येथे श्री. ममलन

मनसख
ु लाल गाींर्ी, मींब
ु ई याींनी प्रामख्
ु याने ममरा-भाईंदर महानगरपामलका
क्षेत्रातील मौिे भाईंदर येथील िूना सव्हे क्र. ६६३ (नववन सव्हे क्र २३७) व

िूना सव्हे क्र. ६६४ (नववन सव्हे क्र. २३६) मर्ील क्षेत्रासाठी, श्री. चयामसींद
ु र
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अग्रवाल व र्इतर याींनी, नागरी िमीन (कमाल र्ारणा व ववननयमन)

अर्र्ननयम, १९७६ च्या तरतूदी लागू नसल्हयाबाबतचे प्रमाणपत्र तयार करुन
तयाआर्ारे

अकृषक परवानगी व बाींर्काम परवानगी प्राप्त करुन,
अर्र्ननयमानूसार शासनास दे य असलेले बाींर्र्व क्षेत्र (सदननका) न दे ता
शासनाची फसवणूक केल्हयाच्या तक्रारीवरुन ठाणे नगर पोलीस स््े शन,
ता.जि. ठाणे येथे पहहली खबर (F.I.R.) क्र. आय/२०१/१६, हद.

१०.११.२०१६

रोिी दाखल केला आहे.

प्रस्तत
ु प्रकरणी चौकशीअीं ती, सहायक पोलीस आयक्
ु त (प्रती.), गन्ु हे

शाखा, ठाणे शहर याींनी सदर प्रकरणातील ६ आरोपीींपक
ै ी ५ आरोपी
श्री.चयामसींद
ु र रा.अगरवाल, श्री.ववचवरुप उफा बबन मशवािी पारकर, श्री.शैलेश
शे.शहा,

श्री.मनोि

मो.

परु ोहहत,

श्री.रतीलाल

भ.िैन

याींच्याववरोर्ात

मा. ववशेष न्यायालय ठाणे याींच्या न्यायालयात हद.३१.०३.२०१७ रोिी दोषारोप
पत्र दाखल केले आहे.

तसेच सदर गन्ु ्यातील क्र.६ चे आरोपी श्री.भास्करराव यादवराव

वानखेडे, ततकालीन अपर जिल्हहार्र्कारी तथा सक्षम प्रार्र्कारी, ठाणे नागरी
समहु , ठाणे हे मयत असल्हयामळ
ु े याींच्याववरुध्द मा.न्यायालयात ॲबे्ेड समरी
पाठववण्यात आली आहे. सदर दोषारोप पत्रामध्ये श्री.हदलीप घेवारे याींच्या
नावाचा समावेश नाही. सदर केसचा को्ा केस क्र.११/२०१६ आहे.

(२) श्री.हदलीप घेवारे , नगररचनाकार याींची हद.०६.०२.२०१६ पासून द्ववतीय
वषााकररता ममरा भाईंदर महानगरपामलकेत प्रनतननयक्
ु तीने ननयक्
ु ती करण्यात

आली होती. सदरची मद
ु त हद.०५.०२.२०१७ रोिी सींपषु ्ात आली आहे. ही
बाब ववचारात घेऊन तयाींची ववशेष भूमम सींपादन अर्र्कारी, ववशेष घ्क
क्र.३, वपींपरी, पण
ु े या कायाालयात बदली करण्यास शासन मान्यता प्राप्त

झाली होती. तथावप, जिल्हहार्र्कारी, पण
ु े याींनी उक्त कायाालय तातपरु तया
स्वरुपात बींद केले असल्हयाने, सदर आदे शाची अीं मलबिावणी होऊ शकलेली

नाही. तयामळ
ु े श्री.घेवारे याींची अन्य कायाालयात ररक्त असलेल्हया पदावर
बदलीने पदस्थापना करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारार्ीन आहे.

(३) व (४) ववषयार्र्न िागेवर आिममतीस कलम २० खालील योिना मींिू र
नसल्हयाने

सदननका प्रतयावपात होण्याचा प्रचन उद््ावत नाही.
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(५) हे खरे नाही.

(६) प्रचन उद््ावत नाही.

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

नागपूर शहराि मसमें ट क्ााँक् ीट रस्त्याचे आणण पुलाचे िाम
तनिृ ष्ट्ट होि असल्याबाबि

(४)

*

९२७२४

श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.विजय
िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा

(१) नागपूर शहरात मागील दोन वषाापासून

मसमें ् क्रााँक्री् रस्तयाचे काम

आणण पल
ु ाचे बाींर्काम सरू
ु असून या कामावर कोणतयाही अमभयींताचे लक्ष

नसल्हयामळ
ु े अनेक रस्तयाींची व पल
ु ाींची कामे ननकृष् दिााची होत असन
ू
वषाभरापव
ु ी मानेवाडा बेसा रोडवर कींत्रा्दाराींनी तयार केलेल्हया ननकृष्
दिााच्या कामामळ
ु े पल
ु ािवळील भाग खचला असल्हयाची र्क्कादायक माहहती
हदनाींक २८ िून, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास ननदशानास आली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, नागपूर शहरात या मसींमे् रस्तयाच्या कामामळ
ु े पररसरातील

अनेक नागररकाींच्या घरात पावसाचे पाणी मशरत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, ननकृष् दिााच्या कामाबाबत अनेक नागररकाींनी व सामाजिक
सींस्थाींनी तक्रार केली असताींनाही अद्यापही याबाबत चौकशी करण्यात आली
नाही, हे ही खरे आहे काय

(४) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबर्र्तावर कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१)

हे खरे नाही.

नागपरू महानगरपामलकेमाफात सरु
ु असलेल्हया मसमें ् रस्तयाींच्या

कामाींचे डडझाईन व्ही.एन.आय.्ी. या नामाींफकत सींस्थेकडून तयार करुन
घेण्यात आले आहे.
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तसेच या कामाची गण
ु वतता तपासणी व गण
ु वतता राखण्यासाठी,

नॅशनल ॲक्रेडडींएशन ब्यरु ो ऑफ लॅ बरो्रीि कडून मान्यता प्राप्त असलेल्हया

व नागपूर शहरातील अग्रगण्य अशा मे.िीओ्े क सव्हीसेस या सींस्थेची
नेमणूक करण्यात आलेली आहे.

तयामशवाय या रस्तयाच्या कामावर महानगरपामलकेचे

अमभयींते,

कींत्रा्ी पदवीर्ारक, पदववकार्ारक अमभयींते याींची पयावेक्षक म्हणून नेमणू क

करण्यात आली असून, तयाींच्याकडून वेळोवेळी या रस्तयाच्या कामाबाबत
पाहणी केली िाते.
ग्रामीण

हदनाींक

२७/०६/२०१७

तालक्
ु यातील

ववभागामाफात

रोिी

मानेवाडा,

बाींर्लेल्हया

झालेल्हया

बेसा

पल
ु ाच्या

अनतवषृ ्ीच्यावेळी नागपूर

रस्तयावर

पोचमागााची

सावािननक
कडा

बाींर्काम

नाल्हयातील

अनतक्रमणामळ
ु े बदललेल्हया परु ाच्या प्रवाहामळ
ु े काही प्रमाणात क्षती झाली
होती. तथावप, सावािननक बाींर्काम ववभागामाफात सदर क्षती दरु
ु स्ती
तातकाळ करण्यात आलेली आहे.

नागपूर शहरातील अीं तगात वळण रस्तयाचे सींकल्हपन व्ही.एन.आय.्ी.

नागपरू या तज्ञ सींस्थेमाफात करण्यात आले आहे.

या रस्तयाची पातळी

ताींत्रीक ननयोिनात ननचचीत केल्हयानस
ु ार ठे वण्यात आली आहे.
त्रयस्थ

सींस्थेकडून

करण्यात

आलेल्हया

गण
ु वतता

ननयींत्रण

तपासणीमध्ये या वळण रस्तयाचे काम योग्य दिााचे आढळून आलेले आहे.

(२) हदनाींक २७ िून, २०१७ आणण हदनाींक १७ िुल,ै २०१७ रोिी झालेल्हया

मोठ्या पावसामळ
ु े शहरातील काींही भागामध्ये पाणी साचले होते , ही बाब खरी
आहे.

तथावप, मसमें ् रस्तयाच्या कामाींमळ
ु े नागररकाींच्या घरात पावसाचे

पाणी गेले ही बाब खरी नाही.
(३), (४) व (५)

कााँक्री् रस्तयाींची कामे ही ननचचीत करण्यात आलेल्हया

ननकषानस
ु ार व गण
ु वततेनस
ु ार प्रगतीत असून, याची महापामलकेच्या वतीने
ननयममतपणे तपासणी केली िाते.
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तथावप, या सींदभाात काींही नागररकाींनी व सामाजिक सींस्थाींनी

केलेल्हया तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने, कायावाही करुन, तक्रारीचे ननराकरण करण्यात
आलेले आहे.

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

खारघर पररसरािील मुांबर्इाहून पनिे लिडे जाणाऱया महामागाािर
पडले ले खड्डे बुज विण्याबाबि

(५)

*

८६४४४

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

अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अिल
ु भािखळिर (िाांददिली पूिा),
श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अममि साटम (अां धेरी पजश्चम) :

सन्माननीय सािाजतनि बाांधिाम (सािाजतनि उपक्म िगळून) मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१)

खारघर

पररसरातील

हहरानींदानी

ब्रिििवळ मींब
ु र्इाहून

पनवेलकडे

िाणाऱ्या महामागाावर पडलेले खड्डे बि
ु ववण्याबाबत व आिुबािूच्या पररसराचे

सश
ु ोमभकरण तातडीने करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननर्ीींनी माहे एवप्रल,
२०१७ मध्ये वा तया दरम्यान मा.व्यवस्थापकीय सींचालक, मींब
ु र्इा महानगर प्रदे श
ववकास प्रार्र्करण, बाींद्रा याींच्याकडे ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त रस्तयावरील खड्डयाींमळ
ु े महामागाावर मोठया प्रमाणात

वाहतूकीची कोंडी होत असून नागररकाींना शारररीक, मानमसक व आर्था क त्रास सहन
करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर रस्तयावर पडलेले खड्डे बि
ु ववण्याची तसेच रस्तयाचे

सश
ु ोमभकरण करण्याची मागणी स्थाननक नागररकाींनी वारीं वार करूनसध्दा
ु सींबींर्र्त
प्रार्र्करणाकडून कोणतीच कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, शासनाने या प्रकरणी चौकशी करून कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. चां द्रिाांि पाटील : (१) अशा प्रकारचे ननवेदन शासनास प्राप्त झाल्हयाचे
हदसून येत नाही.
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(२), (३) व (४) सदर रस्तयाचे काम सावािननक बाींर्काम ववभागामाफात

खािगीकरणाींतगात करण्यात आले असून, सवलत कालावर्ीमध्ये दे ख भाल
दरु
ु स्ती व सश
ु ोभीकरण

करण्याची िबाबदारी उद्योिकाची आहे.

यावषी

२०१७ च्या पावसाळया दरम्यान खारघर उड्डाणपल
ु ाच्या “जस्लप रोड” वर
खड्डे पडले असून, दरु
ु स्तीबाबत उद्योिकास वारीं वार लेख ी तसेच तोंडी सच
ु ना

दे ऊन काम करीत नसल्हयाने, उद्योिकाच्या िबाबदारी व खचााने (Risk &
Cost) ववभागामाफात दरु
ु स्ती सरु
ु करण्यात आली आहे.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

सायन-पनिे ल महामागाािरील एव्हराड नगर (चन
ु ाभट्टी) ये थील
नाल्यािर असले ला पूल खचल्याबाबि

(६)

*

९०४२९

ां े (िोरे गाि), श्री.जजिें द्र आव्हाड (मांब्र
श्री.शमशिाांि मशद
ु ा

िळिा), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.जयांि पाटील (र्इस्लामपूर), श्रीमिी

ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आां बेगाि), श्री.पाांडुरांग
बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि वपचड (अिोले) :
गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

(१) सायन-पनवेल महामागाावरील एव्हराड नगर (चुनाभट्टी) येथील नाल्हयावर
असलेला पल
हदनाींक १३ िुन, २०१७ रोिी वा तया सम
ु
ु ारास खचला
असल्हयाचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर पल
ु खचल्हयाने महामागाावरील ठाणे, पनवेलकडे िाणारी
वाहतूक पूणापणे ववस्कळीत झाली असून अपघाताची शक्यता ननमााण झाली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी करून सदर पल
तवररत दरु
ु
ु स्त
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) पूवा द्रत
ु गती मागाावरील एव्हराड नगर (चुनाभट्टी)
येथील नाल्हयावरील पूल खचला नसन
ु पूलाचा नाल्हयाकडील दगडी भरावाचा
काही भाग पावसामळ
ु े खचला आहे.
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(२), (३) व (४) सदर दगडी भराव खचलेल्हया भागातील वाहतक
ू सरु ळीत

ठे वण्याच्या दृष्ीने आवचयक उपाययोिना करून वाहतूक सरु ळीत ठे वण्यात

आलेली आहे. सदर दगडी भरावाच्या दरू
ु स्तीचे काम मींब
ु ई महानगर प्रदे श
ववकास प्रार्र्करणातींगात प्रगतीपथावर असून लवकरच काम पूणा करण्याचे
प्रयतन आहेत.

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

नांदुर बार (जज. धुळे ) शहरािील शास््ी मािे ट चौिाि झाले ल्या दांगलीि
पोलीस ि नागरीि जखमी होऊन मालमत्िे चे नु िसान झाल्याबाबि

(७)

*

८५९४७

श्री.सरदार िारामसांह (मल
ु ांडु ) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) नींदरु बार (जि.र्ुळे) शहरातील शास्त्री माके् चौकात ब्रबयााणी ववकणाऱ्या

ववक्रेतयाला केलेल्हया मारहाणीनींतर तयाचा उपचारादरम्यान म तृ यू झाल्हयामळ
ु े

दोन ग्ात दीं गल होऊन हहींसक िमावाने केलेल्हया दगडफेक व िाळपोळीत ३
पोलीस व अनेक नागरीक िखमी होऊन

मालमतताींचे हिारो रुपयाींचे

नक
ु सान झाल्हयाची बाब हदनाींक १० िून, २०१७ रोिी वा तयासम
ु ारास
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणी फकती व्यक्तीींववरोर्ात गन्ु हे दाखल करण्यात आले
आहेत,

(३) असल्हयास, यासींपूणा प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकशीचे ननषकषा काय आहेत व तद्नस
ु ार

सदर प्रकरणी

दोषी आढळणाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत व भववषयात असे प्रकार होऊ
नयेत म्हणून उपाययोिना करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. शास्त्री माके् िवळ घडलेल्हया
घ्नेबाबत

पोलीस

स््े शन

नींदरु बार

येथे

हदनाींक

५.६.२०१७

रोिी

ग.ु र.नीं.२०४/२०१७ भा. द. वव. कलम ३०२,३०७,३९४ अन्वये गन्ु हा दाखल
करण्यात आला आहे.
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(२), (३) व (४) यासींपूणा प्रकरणाची सखोल चौकशी केली असून दीं गल करणे ,
दगडफेक व िाळपोळ करुन सावािननक मालमततेचे नक
ु सान केल्हयाप्रकरणी

दोन गन्ु हे दाखल करण्यात आले आहेत. तयापैकी हदनाींक १०.६.२०१७ रोिी

नींदरु बार शहर पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.नीं.२३३/२०१७ भा.द.वव. कलम ३९५,
३०७, १४३, १४७, १४९, ४५२, ३३३, ३३२, ३२३, ४३५, ४३६, ४२७, १२०(ब)
तसेच हहसींक कृतय व मालमतता नक
ु सान प्रनतबींर्क कायदा कलम ३ व ४ व
मींब
ु ई पोलीस अर्र्ननयम कलम ३७(१),(३) चे उल्हलींघन १३५ प्रमाणे गन्ु हा
दाखल करण्यात आला आहे. या गन्ु हयाींमध्ये दोन्ही र्मीयाींच्या एकूण २९
व्यक्तीींना (यामध्ये ६ ववर्ी सींघषीत बालके आहेत) अ्क करण्यात येऊन
तयाींच्यासह दोन्ही र्मीयाींच्या

र्इतर

१५० ते २०० व्यक्तीीं ववरुध्द गन्ु हा

दाखल करण्यात आला आहे दस
ु रा गन्ु हा हदनाींक १२.६.२०१७ रोिी नींद रु बार
शहर पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.नीं.२३४/२०१७ भा.द.वव.कलम ३०७, ३५३, ३३२,

३३३, ३३७, १४३, १४७, १४९, १२०(ब) तसेच मींब
ु ई पोलीस अर्र्ननयम कलम

३७(१),(३) चे उल्हलींघन १३५ प्रमाणे १ अ्क व ३ ननषपन्न आरोपीींसह १५० ते
२०० व्यक्तीीं ववरुध्द दाखल करण्यात आला आहे.वरील दोन्ही गन्ु हयाींचा
तपास सरु
ु असन
ू अ्क आरोपीींववरुध्द ररमाींड घेण्यात आला

असन
ू २३

आरोपीींवर सीआरपीसी ११० र्इग प्रमाणे प्रनतबींर् क कारवाई करण्यात आली
आहे.फरार आरोपीींचा शोर् घेण्यात येत आहे. भववषयात असे प्रकार होऊ

नयेत म्हणून दीं गलग्रस्त व सींवेदनमशल भागात पोलीस बींदोबस्त लावण्यात
आला असून सदर भागातील मोहल्हला,

शाींतता च्या बैठका घेऊन िातीय

सलोखा अबार्र्त राहण्यासाठी प्रयतन करण्यात येत आहेत.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

विटा (जज. साांगली) शहरािरीिा निीन पाणीपुर िठा
योजना सुरु िरणे बाबि

(८)

*

९१५२२

श्री.अतनल बाबर (खानापरू ) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
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(१) वव्ा नगरपररषद (जि.साींगली)

हद्दीमध्ये माहे एवप्रल, २०१७ पासून

अननयममत पाणीपरु वठा होत असल्हयाने तीव्र पाणी्ीं चाई ननमााण झाली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, महाराषर सवणा
ियींती नगरोतथान महामभयानाींतगात वव्ा
ु ु्
शहरास नवीन पाणीपरु वठा योिना सरु
ु करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननर्ीींनी

मा.मख्
ु यमींत्री याींना हदनाींक ५ िून, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास लेख ी
ननवेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, स्थाननक लोकप्रनतननर्ीींनी मागणी केल्हयानस
ु ार नवीन पाणी
परु वठा योिनेसींदभाात शासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे तसेच तयानस
ु ार
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) • वव्ा शहराला पाणीपरु वठा करणाऱ्या मख्
ु य
पाईप लाईनमर्ील गळतीमळ
ु े माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वव्ा शहराचा ८
हदवस पाणीपरु वठा अननयमीत होता.
• तथावप,

सदर गळतीचे काम पण
ु ा करुन पाणीपरु वठा सरु ळीत करण्यात

आला असून वव्ा शहरात तीव्र पाणी्ीं चाईची पररजस्थती ननमााण झाली
नसल्हयाचा अहवाल वव्ा नगरपररषदे ने सादर केला आहे.
(२) हे खरे आहे.

(३) (४) • महाराषर सव
ु णा ियींती नगरोतथान महामभयानाच्या स्थायी
आदे शानस
ु ार नगर पररषदे ने पाणीपरु वठा प्रकल्हपाचा सववस्तर प्रकल्हप अहवाल

तयार करुन तयास सक्षम प्रार्र्करणाची ताींब्रत्रक मान्यता घेऊन नगरपररषद
प्रशासन सींचालनालयामाफात शासनास सादर करणे आवचयक आहे.
• तयानस
ु ार, वव्ा नगरपररषदे ने

सर्
ु ाररत पाणी परु वठा योिनेचा प्रस्ताव

ताींब्रत्रक मान्यतेसाठी महाराषर िीवन प्रार्र्करणाकडे सादर केला आहे.
-----------------
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धचपळू ण शहरािील (जज. रत्नाधगरी) विरे श्िर िलाि
पररसराि िेटामाईन या अांमली पदाथा पािडराची
विक्ी होि असल्याबाबि
(९)

*

८५२३०

श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.भास्िर जाधि (गहु ागर),

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लो्े (ता.खेड, जि.रतनार्गरी) औद्योर्गक वसाहतीतील सवु प्रया लाईफ
सायन्स या रासायननक कींपनीतील कमाचाऱ्याींकडून सम
ु ारे १० को्ी रुपयाींपेक्षा
अर्र्क फकींमतीची के्ामाईन हा अीं मली पदाथा िप्त करण्याची घ्ना हदनाींक

१२ िून, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास र्चपळूण शहरातील (जि.रतनार्गरी)
ववरे चवर तलाव पररसरात घडली असून याप्रकरणी ३ कमाचाऱ्याींना पोमलसाींनी
अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सम
ु ारे २ वषांपव
ू ी याच कींपनीतील के्ामाईन या अीं मली पदाथा

पावडरच्या परस्पर ववक्रीचा प्रकार ननदशानास आला होता, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, यामध्ये सदर कींपनी मालक व व्यवस्थापनाचाही सहभाग
असूनही तपास यींत्रणा याकडे दल
ु ाक्ष करुन कींपनी मालक व व्यवस्थापनाला
वाचववण्याचा प्रयतन करीत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

सदर

प्रकरणी

सखोल

चौकशीची

मागणी

स्थाननक

लोकप्रनतननर्ी याींनी हदनाींक १७ िून, २०१७ रोिी वा तयासम
ु ारास पत्रान्वये
शासनाच्या सींबींर्र्त ववभागाींकडे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, मागणीच्या अनष
ु ींगाने उक्त प्रकरणाची चौकशी करून
चौकशीच्या अनष
ु ींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात
येत आहे,

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हदनाींक १२.०६.२०१७ रोिी श्री. सींतोष हरी कदम
याींना ५ फकलो ०८५ ग्रॅ . के्ामाईन पावडर सह र्चपळूण येथे अ्क करण्यात

आली असून सदर व्यक्तीस श्री. स्वप्नील खचरे व हदपक कदम याींनी सदर

पावडर परु ववल्हयाचे ननषपन्न झाल्हयाने तयाींना दे ख ील अ्क करण्यात आली.
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या पैकी श्री. मींगेश कदम हे सवु प्रया लाईफ सायन्सचे मल. कींपनी येथे
सप््ें बर २०१६ ते माचा २०१७ पयंत कायारत होते व र्इतर दोघे कींपनीचे
कामगार नसल्हयाचे तपासात ननषपन्न झाले आहे.

(२) होय, हे खरे आहे. सन २०१४ मध्ये र्चपळूण पोलीस स््े शन भाग – ६
गन्ु हा रजि. नीं. १२/२०१४ एन.डी.पी.एस अॅक्् ८ (क), २१(सी), २२(सी), २९
अन्वये दाखल आहे.

(३) हे खरे नाही. सह आयक्
ु त, अन्न व औषर् प्रशासन कोकण ववभाग, ठाणे
याींना र्चपळूण पोलीस ठाणे याींचेकडून अहवाल दे ण्यात आला व तया
अहवालाच्या

अनष
ु ींगाने

तयाींनी

तयाींच्याकडील

हद.

२०.०६.२०१७

च्या

आदे शान्वये कींपनीतील के्ामाईन या पदाथााचे उतपादन पढ
ु ील आदे श
येईपयंत तातकाळ बींद करण्याचे आदे श हदले आहेत. तसेच अन्न व औषर्ी

प्रशासन ववभागाच्या अर्र्का-याींकडून कींपनी तपासणी करण्यात आली असूण
तयाबाबतचा अहवाल प्राप्त झाला असून कींपनीचे मालक व व्यवस्थापन याींच ा

सहभाग तसेच परवाण्यातील अ्ी व शतींचा भींग होऊन सदर कायद्यान्वये
तसेच र्इतर कायद्यान्वये तपास सरू
ु आहे.
(४) होय, हे खरे आहे.

(५) सदर गन्ु ्याचा तपास सरू
ु असन
ू ३ आरोपीना अ्क करण्यात आली
असूण सदर आरोपी सद्या न्यायालयीन कोठडीत आहे.
-----------------

नाांदेड जजल््याि मसिार गुटख्याच्या पाऊचिर राज्य पोलीस जादहराि
िरीि असल्याचे छायाधच् छापले असल्याबाबि

(१०)

*

८७२२८

श्रीमिी अममिा चव्हाण (भोिर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) राज्यात ग्
ु खा बींदी असताना नाींदेड जिल्हहा व शहरात मोठया प्रमाणात

ग्
ु खा ववक्री होत असून येथे मसतार ग्
ु ख्याच्या पाऊचवर महाराषर राज्य

पोलीस िाहहरात करीत असल्हयाचे छायार्चत्र छापले असल्हयाचे माहे एवप्रल,
२०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, यासींदभाात शासनाने चौकशी करुन पोलीस प्रशासनाची प्रनतमा

ममलन करणा-या सदर मसतार ग्
ु खा उतपादकावर कारवाई करण्याबाबत व
सींपूणा जिल्हहयातील ग्
ु खा ववक्रीला प्रनतबींर् करण्याबाबत कोणती कायावाही
केली आहे वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हद. २९/०६/२०१७ रोिी गप्ु त बातमी ममळाल्हयाने
अन्न भेसळ अर्र्कारी व ववशेष पथक अर्र्कारी याींनी

दे गलरू नाका नाींदेड

भागात ववववर् हठकाणी छापे मारुन मसतार, गोवा, सग
ु ींर्ी तींबाकु व र्इतर
ततसम पदाथा असा एकुण १२,९३,५७०/- रुपयाींचा ग्
ु खा िप्त केला
सदर िप्त

ग्
ु ख्यापैकी

मसतार ग्
ु ख्याच्या

आहे.

पाऊचवर पोलीस

अर्र्काऱ्याच्या गणवेशातील एका व्यक्तीचे र्चत्र व र्इतर दोन व्यक्तीचे र्चत्र

आढळून आले आहे. सदर र्चत्र हे स्पष् नसल्हयाने ते महाराषर राज्यातील
पोलीस अर्र्काऱ्याचे आहे फकींवा र्इतर राज्यातील पोलीस अर्र्काऱ्याचे आहे हे
ननषपन्न झाले नाही.

(२) अन्न व औषर् प्रशासनाद्वारे नाींदेड जिल्ह्यामध्ये चोरट्या व छुप्या
मागााने बाहेरील राज्यातून येणारा तसेच , अवैर्ररतया ववक्री होणाऱ्या ग्
ु खा व

ततसम प्रनतबींर्र्त अन्न पदाथा प्रकरणी सन २०१६ -२०१७ या कालावर्ीत व
अद्यापपयंत एकुण ४२ हठकाणी कारवाया करण्यात आल्हया असून तयामध्ये
रुपये २,०४,६२,१४८/- र्इतक्या फकींमतीचा साठा िप्त करण्यात आलेला आहे.
हद. २९/०६/२०१७ रोिीच्या प्रकरणातील ग्
ु ख्याचे नमन
ु े अन्न सरु क्षा

अर्र्कारी, अन्न व औषर् प्रशासन ववभाग, नाींदेड याींचेकडून रासायननक
पररक्षणासाठी

पाठववण्यात

आले आहेत. सदरचा अहवाल प्राप्त होताच व

तपास पण
ू ा झाल्हयावर सींबींर्र्त दोषी व्यक्ती ववरुध्द कायदे शीर कायावाही
करण्यात येत आहे.

(३) ववलींब झाला नाही.
-----------------
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शहापूर (जज.ठाणे ) पररसरासाठी अजननशमन दलाची
स्थापना िरणे बाबि

(११)

*

८६९५५

(र्इस्लामपूर),

श्री.जजिें द्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळिा), श्री.जयांि पाटील

श्री.ददलीप

िळसे-पाटील

(आां बेगाि),

श्री.शमशिाांि

ां े
मशद

(िोरे गाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी
णझरिाळ (ददां डोरी), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.सरु े श लाड (िजा ि), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.किसन
िथोरे (मरु बाड), श्री.चरण िाघमारे (िम
ु सर), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु ींर्े (ता.शहापूर, जि.ठाणे) येथील औद्योर्गक वसाहतीमध्ये हदनाींक ०१
िून,२०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास पी.बी.पॅकेजिीं ग कींपनीला भीषण आग लागून
सींपूणा कींपनी िळून खाक झाली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर पररसरामध्ये आसनगाव, आ्गाव, वामसींद , पींण
ु र्े, खडी
पररसरातील औद्योर्गक वसाहतीमध्ये शेकडो उद्योग असतानाही या हठकाणी
अजग्नशमन दल कायारत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, येथे एखाद्या कारखान्याला आग लागल्हयास मभवींडी-कल्हयाण
पामलकेच्या अजग्नशमन दलाींच्या िवानाींना पाचारण करावे लागते , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तयानस
ु ार शहापूर पररसरासाठी अजग्नशमन दलाची स्थापना
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) होय.

(४) शहापूर नगरपींचायत हदनाींक १३.०६.२०१५ रोिी स्थापन करण्यात आली
आहे. राज्यातील महानगरपामलका / नगरपररषदाींमध्ये अजग्नशमन सेवेचे
सक्षमीकरण करण्यासाठी महाराषर अजग्नसरु क्षा अमभयान हदनाींक ३१.०८.२००९

पासून राबववण्यात येत आहे. सदर अमभयान नव्याने ननमााण झालेल्हया /
होणाऱ्या “ड” वगा महानगरपामलका, नगरपररषदा तसेच नगरपींचायतीमध्ये
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राबववण्याचा ननणाय शासनाने हदनाींक १२.०८.२०१६ रोिी घेतला आहे. सदर
अमभयानातींगात ननर्ी ववतरीत करताना तयाींच्या कायाक्षेत्राबाहेर सम
ु ारे २० चौ.
फक. मी. पररसरात अजग्नशमन सेवा दे णे बींर्नकारक आहे.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

माणगाि (जज.रायगड) शहरािील अांिगाि रस्त्याांची अत्यांि
दुर िस्था झाली असल्याबाबि
(१२)

*

९३२४३

श्री.भरिशेठ गोगािले (महाड) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील काय :-

(१) माणगाव (जि.रायगड) शहरातील अीं तगात रस्तयाींची अतयींत दरु वस्था

झालेली असून शहरातील मख्
ु य रस्ता कचेरी रोड मागा, िुना माणगाव,
ननिामपूर रोड मागा, बामणोली रोड मागा, भादाव मोबाा रोड, मसध्दी नगर

आहद सवाच हठकाणच्या रस्तयाींची दरु वस्था झाल्हयाचे माहे िून, २०१७ मध्ये
वा तया दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त रस्तयाींवर िागोिागी खडडे पडल्हयाने वाहन चालक,
नागररक, ववद्याथी याींना अतयींत गैरसोयीचे होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त रस्तयाच्या दरु वस्थेबाबत नगरपींचायतीचे लक्ष वेर्ूनही
अदयापी कोणतीच कायावाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, तयात
काय आढळून आले, तदन
ु सार यास िबाबदार असणा-या व्यक्तीींववरुध्द
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व
२०१५ मध्ये अजस्ततवात आली आहे.

(४) माणगाींव नगरपींचायत िून,

माणगाव शहरातील राषरीय महामागा क्र. ६६ ते कचेरी रोड व राज्य

महामागा क्र. ९८ ते दततनगर आश्रमशाळा या रस्तयाींच्या कामाींना कायाकारी

अमभयींता, सावािननक बाींर्काम ववभाग, महाड याींचेकडून ताींब्रत्रक मान्यता
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ममळाली आहे. जिल्हहार्र्कारी याींचेकडून प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावावर
कायावाही करण्यात येत आहे.

माणगाींव नगरपींचायत हद्दीतील रस्तयाींवरील खड्डे बि
ु ववण्याचे काम

सूरु असून िूना माणगाींव, बामणोली रोड मागा,
उवारीत रस्तयाींची
येणार आहे.

भादाव, मसध्दी नगर तसेच

दरु
ु स्ती / डागडूिी सबींर्ी लवकरच कायावाही करण्यात

(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

मुांबईिील भायखळा (प.) ये थील बापुर ाि जगिाप मागाािरील
मशिने र ी र्इमारिीच्या दुरुस्िीबाबि

(१३)

*

९००३२

श्री.मशिाजीराि नाईि (मशराळा) :

सन्माननीय

गहृ तनमााण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील भायखळा (प.) येथील बापरु ाव िगताप मागाावरील ८४५
मशवनेरी र्इमारतीचे प्लास््र बाहेरुन व आतील बािूने खराब झाल्हयामळ
ु े

खोल्हयाींमध्ये पावसाचे पाणी णझरपत असल्हयाने तेथील रहहवाशाींना मागील दोन
वषाापासून प्रचीं ड त्रास होत असून र्इमारतीस र्ोका ननमााण झाला आहे ,
खरे हे काय,

हे

(२) असल्हयास, सदरहू र्इमारतीची म्हाडाकडून दरु
ु स्ती सरु
ु असून कींत्रा्दाराने
र्इमारतीचे प्रवेशद्वार व तळमिला ते पाचव्या मिल्हयापयंतचे बाहेरील मभींतीचे
प्लास््र माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये तोडल्हयानींतर तयावर पन्ु हा नवीन प्लास््र

न केल्हयाने सध्याच्या पावसाळयात र्इमारतीला अर्र्क र्ोका ननमााण झाला
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत मशवनेरी रहहवाशी सींघाने मींब
ु ई र्इमारत दरु
ु स्ती
मींडळाकडे समक्ष लेख ी तक्रार अिा दे वूनही मींडळाकडून अद्याप कोणतीही
दखल घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत चौकशी करुन म्हाडाने सींबींर्र्त दोषी अर्र्कायाींववरुध्द व ठे केदाराववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
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श्री. प्रिाश महेिा : (१) होय हे खरे आहे.

(२) व (३) होय, तथावप सदर र्इमारतीचे दरू
ु स्ती काम सरू
ु करण्यात आले
आहे.

(४) सदर र्इमारत दरू
ु स्तीचे काम सरू
ु करण्यात आले असल्हयाने कारवाई
करण्याचा प्रचन उद््ावत नाही.

(५) पावसाची सींततर्ार सरू
ु असल्हयाने दरू
ु स्तीच्या कामामध्ये अडचण
ननमााण होत असल्हयाने ववलींब होत आहे.

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

मे . टे क्नोरे ड र्इांपेक्स प्रा. मल. मुांबई या िां पनीने बॉम्बशोधि ि नाशि
पथिासाठी तनिृ ष्ट्ट दजााचे बॉम्ब सुट्स खरे दी िे ल्याबाबि

(१४)

*

८५०२८

श्री.अिल
ु भािखळिर (िाांददिली पूिा) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ईमध्ये

हदनाींक

२६ नोव्हें बर, २००८ रोिी झालेल्हया अनतरे की

हल्हल्हयानींतर शासनाने हदनाींक २६ डडसेंबर, २००८ रोिी प्रतयेक बॉम्बशोर्क व

नाशक पथकासाठी ४ नग बॉम्ब डडस्पोिल सट्
ु स याप्रमाणे ८० नग बॉम्ब
सट्
ु सची खरे दी करण्यास मान्यता हदली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरचे बॉम्ब सू् खरे दी करण्याचे काम ननववदा प्रफक्रयेतून मे.
्े क्नोरे ड

आहे काय,

र्इींपेक्स प्रा. मल. मींब
ु ई या कींपनीला दे ण्यात आले होते, हे ही खरे

(३) असल्हयास, ननववदे मध्ये उततम व उच्च प्रतीचे बॉम्ब सट्
ु स अमेररकेतून
खरे दी करण्याची अ् असताना दे ख ील सदर कींपनीने साऊथ आफिका व चीन

येथून ननकृष् दिााचे बॉम्ब सट्
ु स खरे दी केल्हयाचे ननदशानास आल्हयाने
कींपनीवर शासनाची फसवणक
ू करून शासकीय रकमेचा अपहार केल्हयामळ
ु े
कुलाबा पोलीस ठाण्यामध्ये हदनाींक १३ माचा ,२०१२ रोिी एफ.आय.आर. दाखल

झाला आहे व याबाबतची सखोल चौकशी करण्यासाठी आर्था क गन्ु हे शाखा,
मींब
ु ई याींच्याकडे वगा करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, मे. ्े क्नोरे ड र्इींपेक्स प्रा.मल. मींब
ु ई या कींपनीवर शासनाच्या

ववववर् ववभागाींना फसववल्हयाचे गन्ु हे दाखल असून कींपनी व सींचालकावर
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गन्ु हे दाखल होऊनही अद्यापपयंत तयाचा तपास पण
ू ा झालेला नसल्हयाचे

ननदशानास आले आहे तसेच बॉम्ब सट्
ु स चीन व साऊथ आफिका येथू न
खरे दी केल्हयाने तयाींचाही मलणखत ख ुलासा (LR) चौकशीमध्ये मागववला
असताना अद्यापपयंत सदर ख ुलासा ममळाला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, या गींभीर प्रकरणाची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे
काय, चौकशीत काय आढळुन आले व तद्नस
ु ार या प्रकरणातील दोषीींवर व

सदर कींपनीवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे , नसल्हयास,
ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. तथावप, या प्रफक्रयेमध्ये एकूण
८२ नग बााँम्बस्
ू स ु् खरे दी करण्यास मान्यता दे ण्यात आली होती.
(२) होय, हे खरे आहे.
(३) होय, हे खरे आहे.

(४) व (५) सदर प्रकरणी तक्रारीवरून हद. १३.०३.२०१२ रोिी मे. ्े क्नोरे ड
र्इींपेक्स र्इींडडया प्रा.मल. चे सींचालकाींववरूद्ध कुलाबा पोलीस ठाणे , मींब
ु ई येथे
ग.ु र.क्र २१/२०१२ भा.दीं .वव. सींहहता कलम ४२०, ४०६, ४६९, ४११, ४१८, १२०
(ब)

अन्वये गन्ु हा दाखल करण्यात आला असून सदर गन्ु ्याचा पढ
ु ील

तपास आर्था क गन्ु हे शाखा, मींब
ु ई

करीत आहे. सदर गन्ु ्याच्या तपासात

कींपनीने एकूण ८२ बााँम्ब सू् पैकी ४६ बााँम्ब सू् चीन मर्ील मे. बीिीींग
ॲनलाग ्े क अाँ ड रे ड कींपनी तसेच उवाररत ३६ बााँम्ब सू् साऊथ आफिका
येथील मे. सेववअर डायग्नोजस््क्स एसए कींपनी याींच्याकडून आयात करण्यात

आल्हयाचे ननषपन्न झाले आहे. सदर गन्ु ्याचा तपास अमेररका, चीन व
दक्षक्षण आफिका या दे शातही होणे आवचयक असल्हयाने

तयाकररता

ले्र

रोगॅ ्री (LR) पाठववण्याची कायावाही सरू
ु असन
ू सदर प्रफक्रया जक्लष्

असल्हयाने तपास पूणा करण्यास ववलींब होत आहे. तसेच सदर कींपनीस बााँम्ब

सू्च्या बीलापो्ी अदा करण्यात आलेली रक्कम रू.६,२१,६९,१२०/- व्यािासह
(१८%) परत ममळणेबाबत मा. उच्च न्यायालय, खीं डपीठ, मींब
ु ई येथे कींपनी
ववरूद्ध हद.१३/०२/२०१६ रोिी मसव्हील सू् क्र.६२/२०१७ दाखल करण्यात आला
आहे.
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केलेल्हया

तयाचप्रमाणे
उघड

सदर प्रकरणाची

चौकशी

लाचलच
ु पत

अहवालाच्या

आर्ारे

प्रनतबींर्क
गहृ

ववभागाने

ववभागातील

३ अर्र्कारी/कमाचारी याींची ववभागीय चौकशी पूणा करण्यात आली असून एका
कमाचा-यास मशक्षा बिावण्यात आली आहे व दोन अर्र्कारी याींचेवरील
मशक्षेबाबतची

कायावाही

अीं नतम

्प्प्यात

आहे.

पोलीस

महासींचालक

कायाालयातील ९ अर्र्कारी/कमाचा-याींपक
ै ी ३ अर्र्कारी/ कमाचा-याींना मशक्षा
दे ण्यात आली असून ४ अर्र्कारी/कमाचारी याींना चौकशी अीं ती दोषमक्
ु त
करण्यात आले आहे व २ अर्र्का-याींची चौकशी चालू आहे.
-----------------

महागाांि नगरपांचायिीच्या (जज. यििमाळ) रस्िे वििास तनधीमधन
ू
शहरािील डाांबरीिरणाचे िाम तनिृ ष्ट्ट दजााचे झाल्याबाबि

(१५)

*

९३८२१

श्री.राजें द्र नजरधने (उमरखेड) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील काय :(१) महागाींव नगरपींचायतीच्या (जि.यवतमाळ) रस्ते ववकास ननर्ीमर्ून
शहरात २२ लाखाींच्या डाींबरीकरणाचे काम ननकृष् दिााचे झाल्हयाप्रकरणी

मख्
ु यार्र्कारी याींनी माहे मे, २०१७ च्या सम
ु ारास चौकशी करण्याचे आदे श
हदले आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय
आढळून आले व चौकशीनस
ु ार सींबर्र्त ठे केदाराींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री.

दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

स्थाननक

लोकप्रनतननर्ीींनी,

रस्तयाींच्या

डाींबरीकरणासाठी वापरण्यात आलेल्हया सामग्र
ु ीबाबत व गण
ु वततेबाबत केलेल्हया

मौणखक तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने मख्
ु यार्र्कारी याींनी मे, २०१७ मध्ये शासकीय
तींत्रननकेतन, यवतमाळ याींचेकडे सामग्र
ु ी तपासणीसाठी पाठववली आहे.
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(२)

याबाबतचा तपासणी अहवाल हद.२६.०७.२०१७ रोिी प्राप्त झाला आहे.

सदर तपासणी अहवालानस
ु ार सामग्र
ु ी समार्ानकारक आहे. सदरचे काम पूणा

झाल्हयानींतर र्नादे श दे ण्यापूवी सदर कामाचे ननयमानस
ु ार ऑडी् करण्यात
येईल.

(३) प्रचन उद््ावत नाही.

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

महाराष्ट्र ओनरमशप फ्लॅ ट िायद्यानुसार िरारनामा िरिाना
वििासिाला ३० टक्िे रक्िम स्िीिारण्याची िरिूद
ररअल र्इस्टे ट तनयमाि िरण्याि आल्याबाबि

(१६)

*

८५३२३

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

(ब्रम्हपूरी), श्री.अममि विलासराि दे शमख
(लािूर शहर), श्री.अममन पटे ल
ु

(मांब
ु ादे िी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषािधा न
सपिाळ

(बल
ु ढाणा),

(मसल्लोड) :
काय :-

डॉ.सांिोष

टारफे

(िळमनरु ी), श्री.अब्दल
ु

सत्िार

सन्माननीय गहृ तनमााण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील

(१) महाराषर ओनरमशप फ्लॅ ् कायदा म्हणिे मोफानस
ु ार करारनामा करताना

ववकासक २० ्क्के रक्कम सदननका आरक्षक्षत करताना घेऊ शकतो अशी

तरतूद आहे तयाऐविी केंद्रीय कायद्यात सरु
ु वातीला १० ्क्के रक्कम
आकारुन ववकासक सदननका आरक्षक्षत करु शकतो असे असतानाही शासनाने

ररअल र्इस््े ् ननयमात सदननका आरक्षक्षत करताना १० ्क्के ऐविी ३० ्क्के
रक्कम कोणतेही बाींर्काम होण्यापूवी स्वीकारण्याची अनम
ु ती दे ण्याची
ननयमात तरतूद केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर ननयमाच्या दरु
ु स्तीमळ
ु े ववकासक कोणतेही बाींर्काम स ुरु

न करता ३० ्क्के रक्कम स्वीकारुन ग्राहकाींना वषाानव
ु षे वा् पाहवयास
लावण्याची मभती ननमााण झाल्हयाने मींब
ु ई ग्राहक पींचायतीने हरकत घेऊनही
हदनाींक २२ एवप्रल, २०१७ रोिी

वा तया सम
ु ारास िारी केलेल्हया ननयमात

सदरची तरतूद कायम ठे वण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

23

(३) असल्हयास, केंद्रीय कयद्याच्या मळ
उद्देशाकडे महाराषर शासनाकडून
ू
दल
ु ाक्षक्षत करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले, तयानस
ु ार सदरची तरतूद काढून ्ाकण्याच्या दृष्ीने शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. प्रिाश महेिा :(१) व (२) हे खरे नाही.

स्थावर सींपदा (ववननयमन व ववकास) अर्र्ननयम, २०१६ मर्ील

कलम १३ नस
ु ार ववकासक एखादी सदननका/ख ुली िागा/ र्इमारतीच्या
बक
ु ीींगसाठी खचााच्या िास्तीतिास्त
जस्वकारु शकतो.

१० ्क्के पयंतची रक्कम बक
ु ीींगसाठी

मात्र, तदनींतरची रक्कम जस्वकारताना सींबर्र्त सदननका/ख ुली िागा/

र्इमारतीच्या ववक्री कराराची नोंदणी करणे ववकासकास

बींर्नकारक आहे.

राज्य शासनाने तयार केलेल्हया महाराषर स्थावर सींपदा (ववननयमन व

ववकास) अर्र्ननयम, २०१७ मर्ील ननयम १० च्या अनष
ु ींगाने ननयमासोबत
हदलेल्हया

नमन
ु ा

ववक्री करारातील पररच्छे द १ (क) मर्ील तरतद
ु ीनस
ु ार

ववकासक ३० ्क्के रक्कम ही कराराची नोंदणी केल्हयानींतरच जस्वकारु शकतो.
सदर तरतूद केंद्र शासनाच्या ननयमाशी ववसींगत नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) चौकशीचा/ववलींबाचा प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------

निी मुांबई ये थे आांिरराष्ट्रीय विमानिळाचे िाम प्रलांबबि असल्याबाबि
(१७)

*

८४९४१

श्री.भास्िर जाधि (गहु ागर), श्री.ददलीप िळसे-पाटील

(आां बेगाि), श्री.जयांि पाटील (र्इस्लामपूर), श्री.अजजि पिार (बारामिी),
ां े (िोरे गाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा
श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.शमशिाांि मशद

(शहापूर), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल),
श्री.दत्िा्य भरणे (र्इांदापूर) :
ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

24

(१)

नवी

मींब
ु ई येथे

उभारावयाच्या

आीं तरराषरीय ववमानतळाचे

काम

करण्याच्या सींदभाातील ननववदे ला शासनाची मींिुरी न ममळाल्हयाने काम
प्रलींब्रबत असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१७ च्या शेव्च्या आठवड्यात ननदशानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनामाफा त चौकशी केली आहे काय,
चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर ववमानतळाचे काम तातडीने
व्हावे म्हणून शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नवी मींब
ु ई आीं तरराषरीय ववमानतळाचा
सावािननक-खािगी

भागीदारीतून (PPP) ववकास करण्यात येत असून

िागनतक बोली प्रफक्रयेद्वारे योग्य भागीदाराची ननवड करण्याच्या अनष
ु ींगाने
ववमानतळ ववकासाशी सींबींर्र्त प्रारुप ननववदा ्प्प्यातील दस्तऐविाींना व

करारनाम्याींना शासन ननणाय हद.२७ एवप्रल, २०१६ नस
ु ार मान्यता दे ण्यात
आली आहे.

याकररता सरु
ु करण्यात आलेल्हया बोली प्रफक्रयेमध्ये हद.१३.२.२०१७

रोिी दोन बोली प्राप्त झालेल्हया असून तयास प्रकल्हप व्यवस्थापन आणण
अीं मलबिावणी सममतीची (PMIC) मान्यता घेण्याची कायावाही सरु
ु आहे.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

चांद्रपूर

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

जज्यािील गडचाांदरू

ि

िोरपना ये थील िांपनयाांमध्ये

प्रिल्पग्रस्ि ि स्थातनिाांना रोजगार उपलब्ध िरुन दे णेबाबि

(१८)

*

९३१२२

अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :

सन्माननीय उद्योग मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१)

गडचाींदूर व कोरपना (जि.चीं द्रपूर) येथील माणणकगड मसमें ् , अल्हरा्े क

मसमें ् , अीं बि
ु ा मसमें ् , मरु ली ॲग्रो मसमें ् कींपनी र्इ. मोठे उद्योग असताींना
सदर कींपन्या कींपनीमध्ये प्रकल्हपग्रस्ताींना नोकरी न दे ता

परप्राींतीयाींना
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रोिगार दे त असल्हयामळ
अन्याय होत
ु े स्थाननकाींवर अनेक वषाापासन
ू

असल्हयाचे माहे िून, २०१७ च्या पहहल्हया आठवडयात आढळून आले आहे, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

माणणकगड मसमें ्

कींपनीने

स्थाननकाींच्या

शेतिममनी

अर्र्ग्रहीत करताींना अतयल्हप मोबदला हदला होता, हे ही खेरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या सींपूणा प्रकरणाची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे
काय,

(४) असल्हयास, चौकशीत

काय आढळुन आले व तयानष
ु ींगाने सदरहू
कींपन्याींमध्ये स्थाननकाींना रोिगार उपलब्र् करुन दे ण्यासाठी शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची

कारणे काय आहेत ?

श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) हे खरे नाही.

शासनाच्या स्थाननक लोकाींना रोिगार र्ोरणानस
ु ार उदयोग घ्काने

एकूण रोिगारापैकी पयावेक्षकीय श्रेणीत फकमान ५० ्क्के व पयावेक्षकीयसहीत
र्इतर श्रेणीत फकमान ८० ्क्के स्थाननक लोकाींना रोिगार उपलब्र् करुन दे णे

बींर्नकारक आहे. माणणकगड मसमें ् , अल्हरा्े क मसमें ् , अीं बि
ु ा मसमें ् व
मरु ली ॲग्रो मसमें ् हे मोठे उद्योग गडचाींदूर व कोरपना, जिल्हहा चीं द्रपूर येथे

स्थावपत असून, घ्काींकडून ववहहत प्रपत्र स्थालोरे -१ माहे माचा ,२०१७ अखेर
प्राप्त करण्यात आलेले आहे. तयानस
ु ार स्थाननक लोकाींना ८० ्क्केपेक्षा
िास्त रोिगार उपलब्र् झालेला आहे. मरु ली ॲग्रो मसमें ् कींपनी सन २०१६
पासून बींद आहे.

(२) मे.माणणकगड मसमें ् या

उद्योग घ्काने िमीन खरे दीबाबत वैयजक्तक

पातळीवर स्थाननकाींशी व्यवहार केल्हयाचे हदसन
ू येते. यामध्ये शासनाचा
सहभाग नसल्हयाने याबाबत चौकशी करण्याचा प्रचन उद्भभवत नाही.
(३), (४) व (५) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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मशळ डायघर ये थील एिा अल्पियीन मुलीिर अत्याचार झाल्याप्रिरणी
गुनहा नोंदविण्यास पोलीसाांनी निार ददल्याबाबि

(१९)

*

८५१२८

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

(मशडी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.अमर िाळे

(आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरु ी) :

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) मशळ डायघर पोलीस ठाणे हद्दीत राहणा-या एका अल्हपवयीन मल
ु ीचे कुलाा
येथील

व्यक्तीींने माहे माचा , २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान अपहरण करून

नतच्यावर केलेल्हया लैंर्गक अतयाचाराची तक्रार पोलीस ठाणे मशळ डायघर येथे
नतच्या पालकाींनी दे ऊनही पोलीसाींनी गन्ु हा नोंदववण्यास नकार हदल्हयाची

माहहती हदनाींक १५ िून, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास ननदशानास आली आहे,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, वैद्यकीय अहवालात सदर अल्हपवयीन मल
ु ीवर अतयाचार

झाले आहे असे तपासणीमध्ये आढळून आले असल्हयामळ
ु े व वारीं वार तक्रार
दे ण्याचा प्रयतन केला असता पोलीस गन्ु हा नोदववण्यास नकार दे त

असल्हयामळ
ु े नतच्या पालकाींनी मा.मख्
ु यमींत्री, महहला व बालकल्हयाण मींत्री,
पोलीस आयक्
ु त ठाणे याींना लेख ी ननवेदनही हदले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळुन आले व तयानष
ु ींगाने सींबींर्र्त दोषीींवर
कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची

कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.

फफयाादीने हदनाींक २४/३/२०१७ रोिी

हदलेल्हया तक्रारीवरून मशळ

डायघर पोलीस ठाणे येथे झालेल्हया गन्ु ्याची नोंद झालेली आहे.

(२) गन्ु हा दाखल झाल्हयानींतर वपडीत मल
ु ीच्या पालकाींनी वररषठाींकडे लेख ी

ननवेदने हदलेली आहेत परीं त ु पोलीस ठाण्यात तक्रार प्राप्त झाल्हयानींतर
लागलीच गन्ु हा दाखल केलेला आहे.
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(३) फफयाादीने

तक्रार केल्हयानस
ु ार ठाणे

पोलीस

आयक्
ु त

पररसरातील

पररमींडळ-५ मर्ील मशळ डायघर पोलीस ठाणे येथे हदनाींक २४.०३.२०१७ रोिी
ग.ु र.नीं. ५७/२०१७ कलम ३६३ अन्वये गन्ु हा दाखल करण्यात आला तसेच

वपडीत मल
ु ीची वैद्यकीय तपासणी केल्हयानींतर गन्ु हयास वाढीव कलम ३७६
भा.द.वव.सह लैंर्गक अपरार्ापासून बालकाींचे सींरक्षण अर्र्ननयम सन २०१२
चे कलम ४,८,१२ लावण्यात आले आहे.

(४) पोलीसाींनी आरोपीच्या पततयावर व पूवी रहात असलेल्हया मींब
ु ई हठकाणी

तपास करण्यात आला असता आरोपी ममळून आला नाही. तथावप आरोपीचा
शोर् घेवून लवकरात लवकर अ्क करण्याची तिवीि ठे वण्यात आलेली
आहे.

(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

नागपूर ममहान से झ प्रिल्पाि िां पनयाांना जागा उपलब्ध ि न
ददल्यानांिरही िाही िां पनयाांनी िामे सुरु िे ली नसल्याबाबि

(२०)

*

८९९०१

श्री.विजय रहाांगडाले (तिरोडा) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) नागपूर ममहान सेझ प्रकल्हपात ६६ कींपन्याींना िागा उपलब्र् करून

दे ण्यात येवन
ू तयापैकी १५ ्क्के कींपन्याींनी काम सरू
ु केले असन
ू अद्याप ५४
्क्के कींपन्याची कामे सरू
ु झाले नसल्हयाचे

हदनाींक २० एवप्रल, २०१७ रोिी

वा तया सम
ु ारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर कींपन्याींना िागा उपलब्र् करून दे ण्यात येवन
ू ही अद्याप
कामे सरू
ु न करणाऱ्या कींपन्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ममहान सेझ प्रकल्हपात ७१ कींपन्याींना िागा

दे ण्यात आली असून तयापैकी २१ म्हणिेच सार्ारणत: ३०% कींपन्या कायारत

आहेत. तर, ५ कींपन्याींमध्ये बाींर्काम सरु
ु आहे. उरलेल्हया ४५ कींपन्याींमध्ये
काम सरु
ु करण्यासाठी पाठपरु ावा सरु
ु आहे.
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िानेवारी २०१६ मध्ये ज्या उद्योगाींनी काम सरु
ु केले नव्हते, अशा

सवा उद्योगाींना नो्ीस पाठववण्यात आली होती. तयाींतील काही कींपन्याींनी
काम सरु
ु करण्याची तयारी दशाववली व ते करण्यासाठी मद
ु तवाढ मार्गतली.

तयाप्रमाणे, सदर भूखीं डर्ारकाींना ठराववक बाींर्काम ववहीत मद
ु तीत पूणा

करण्याच्या अ्ीवर एवप्रल २०१६ पासून पढ
ु े ४ वषांची मद
ु तवाढ दे ण्यात आली
आहे.

(३) प्रचन उद््ावत नाही.

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

मुांबई ि उपनगरािील रे ल्िे पररसरािील झोपडपट्टीधारिाांचे
पुनिासन िरणे बाबि

(२१)

*

८५०३९

श्री.सतु नल प्रभू (ददां डोशी), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण),

श्री.जजिें द्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळिा), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददां डोरी), श्री.राजेश टोपे

(घनसािांगी), श्री.दत्िा्य भरणे (र्इांदापूर), श्री.अजजि पिार (बारामिी),
श्री.जयांि

पाटील

(र्इस्लामपूर),

श्री.ददलीप

िळसे-पाटील

(आां बेगाि),

ां े (िोरे गाि), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन
श्री.शमशिाांि मशद
मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि वपचड (अिोले) :
सन्माननीय गहृ तनमााण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई व उपनगरातील ववमानतळ पररसरातील झोपडपट्टी पन
ु ववाकासाच्या
र्तीवर

रे ल्हवेच्या

हद्दीतील

८०

हेक््र

र्इतक्या

िागेवरील

१२

लाख

झोपडपट्टीवासीयाींसाठी रे ल्हवे आणण एसआरए प्रार्र्करण याींच्या सींयक्
ु त
उपक्रमातून पन
ु ववाकासाच्या योिनेस मा. मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी ततवतः
मान्यता दे ऊन तसा लेख ी प्रस्ताव ततकाळ रे ल्हवे मींत्रालयास पाठववण्याचे
ननदे श हदनाींक १८ एवप्रल, २०१७ रोिी आयोजित करण्यात आलेल्हया बैठकीत
हदले आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू रे ल्हवे हद्दीतील झोपडीर्ारकाींच्या पन
ु वासनासाठी केंद्रीय
रे ल्हवे मींत्रालयाकडे शासनातफे पन
ु ववाकासाच्या योिनेचा प्रस्ताव कोणतया
हदनाींकास पाठववण्यात आला आहे व याबाबत केंद्र

शासनाकडून मान्यता

ममळणेबाबत कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
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(३) असल्हयास, सदरहू पन
ु ववाकास प्रकल्हपाबाबत शासनातफे करण्यात आलेल्हया
कायावाहीची सद्यःजस्थती काय आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. प्रिाश महेिा : (१) व (२) मा. मख्
ु यमींत्री व मा. केंहद्रय रे ल्हवे मींत्री
याींच्या दरम्यान हद.१८.०४.२०१७ रोिी सींपन्न झालेल्हया बैठकीमध्ये रे ल्हवेच्या

मालकीच्या िममनीवरील झोपडीर्ारकाींच्या पन
ु वासनाच्या र्ोरणाबाबत मद्द
ु ा
चचेस होता.

सदर बैठकीत घेण्यात आलेल्हया ननणायाच्या अनष
ु ींगाने

मख्
ु य

कायाकारी अर्र्कारी, झोपडपट्टी पन
ु वासन प्रार्र्करण याींना सरव्यवस्थापक,
मध्य रे ल्हवे याींच्याशी सींपका सार्ून रे ल्हवेच्या मालकीच्या िममनीवरील
झोपडीर्ारकाींचे पन
ु वासन सींयक्
ु तपणे करण्यासाठी रे ल्हवे मींत्रालय व झोपडपट्टी
पन
ु वासन प्रार्र्करण याींच्यामध्ये सींयक्
ु त उपक्रम (J.V.) स्थापण्याबाबत

व्यवहायाता तपासण्याचे व तयासाठी सरव्यवस्थापक, मध्य रे ल्हवे याींचेशी सींपका

सार्ून पढ
ु ील कायावाही करण्याबाबत झोपडपट्टी पन
ु वासन प्रार्र्करण, मींब
ु ई
याींना कळववण्यात आले आहे.

(३) झोपडपट्टी पन
ु वासन प्रार्र्करणाद्वारे पढ
ु ील कायावाही सरु
ु आहे.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

पुणे महानगरपामलिे िील सुर क्षा विभागाि गैर व्यिहार
सुरु असल्याबाबि

(२२)

*

८६३०९

श्री.मभमराि िापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े महानगरपामलकेत सरु क्षा ववभागात वररषठ अर्र्कारी, पयावेक्षक व
सींबींर्र्ताींच्या सींगनमताने गैरकारभार सरु
ु असल्हयाची बाब माहे मे , २०१७
मध्ये वा तया दरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, मख्
ु य सरु क्षा अर्र्कारी याींना कींत्रा्दारास मद
ु तवाढ ममळवन
ू

दे ण्यासाठी हदनाींक ३ िून, २०१७ रोिी ४ लक्ष रु. ची लाच स्वीकारताींना

लाचलच
ु पत प्रनतबींर्क ववभागाच्या अर्र्काऱ्याींनी पकडले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, बनाव् हिेरी लावून पगार वा्पासह, अननयममतपणे
कींत्रा्दारास मद
ु तवाढ अशाप्रकारे सरु क्षा ववभागाच्या अनागोंदी कारभाराने

महापामलकेचे आर्था क नक
ु सानीसह शासनाची फसवणूक होत असल्हयाचेही
ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या प्रकरणी शासनस्तरावर कोणती कायावाही करण्यात आली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ततकालीन मख्
ु य सरु क्षा अर्र्कारी, पण
ु े
महानगरपामलका
कींत्रा्ाला

याींना

मद
ु तवाढ

हद.३.६.२०१७

दे ण्यासाठी

रोिी

त्रयस्थ

सरु क्षा

रक्षक

व्यक्तीमाफात

परु ववण्याच्या

रूपये

४

लाख

जस्वकारताना लाचलच
ु पत प्रनतबींर्क ववभागाने पकडले ही वस्तजु स्थती आहे.
याबाबतची बातमी हद.३.६.२०१७ रोिी वतृ तपत्रात आली होती.

(३) व (४) • पण
ु े महानगरपामलकेच्या सींबींर्ीत ववभाग प्रमख
ु ाने सरु क्षा
रक्षकाींच्या मामसक हिेरी पत्रकावर स्वाक्षरी केल्हयानींतर तसेच सदर दे यकाचे

सरु क्षा ववभाग व लेख ा ववभागामाफात छाननी केल्हयानींतर दे यक अदा करण्यात
येते.

• कींत्रा् दे ण्यासाठी ववहहत प्रफक्रया यथामशर क करण्याबाबत तसेच पण
ु े
महानगरपामलकेतील

कींत्रा्ी

सरु क्षा

रक्षकाींच्या

ननववदाींच्या

कामामध्ये

अननयममतता होऊ नये याकररता दक्षता घेण्याच्या सूचना आयक्
ु त, पण
ु े
महानगरपामलका याींना हदलेल्हया आहेत.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

31

घुन घुस (जज.चांद्रपूर ) ये थील अल्पियीन मुलीिर
झाले ला लैंधगि अत्याचार

(२३)

*

९३३४७

श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) घग्ु घस
ु (जि.चीं द्रपरू ) येथील कॉलनी क्र. १ बींगाली कॅम्पमर्ील एका
अल्हपवयीन मल
ु ीवर लैंर्गक अतयाचार केल्हयाप्रकरणी पोमलसाींनी बींगाली
कॅम्पातील चीं द्रकाींत लोकनाथ भारती

याींना माहे िून, २०१७ मध्ये वा

तयादरम्यान अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीत

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार

शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

दोषीववरूध्द

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय.

(३) फफयाादी याींनी तक्रार हदल्हयावरून आरोपीववरूध्द घग्ु घस
पो.स््े .येथे
ु

अप.क्र. ३६०/२०१७ कलम ३५४,३५४(अ) भा.द.वव.सह कलम ८ बा.लै.अ.सीं.
अर्र्ननयम, २०१२ अन्वये गन्ु हा नोंदववण्यात येऊन वपडीत मल
ु ीचे १६४ दीं प्रसीं
अन्वये िबाब घेतला आहे. सदर घ्नेच्या अनष
ु ींगाने आरोपीस हदनाींक
१९/६/२०१७ रोिी अ्क करण्यात आली.

सदर घ्नेत मा. न्यायालयाने हदनाींक ६/७/२०१७ रोिी आरोपीस

िाममन केल्हयाने घग्ु घस
ु पो. स््े . याींनी आरोपी ववरूद्ध र्इस्तेगाशा क्र ८०/२०१७
कलम १०७,११६(३) िाफौ प्रमाणे प्रनतबींर् क कायावाही करण्यात आलेली आहे.

तयाचप्रमाणे आरोपी ववरोर्ात अर्र्क परु ावे गोळा करून मा.न्यायालयात
दोषारोपपत्र दाखल करण्याची काया वाही
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

सरू
ु आहे.

-----------------
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अमराििी ये थील श्री सूयाा र्इनव्हे स्टमें ट या िां पनीने
गुि
ां िणूि दाराांची फसिणुि िे ल्याबाबि

(२४)

*

९३३३४

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) अमरावती येथील श्री सूयाा र्इन्व्हेस््में ् या कींपनीने मोठ्या प्रमाणावर
गींत
ु वणक
ू दाराींची

केल्हयाचे ननदशानास येवन
२ वषा होऊनही
ू

फसवणक
ू

अद्यापपयंत फसवणूक करणाऱ्याींववरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यात आलेल ी
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सय
ू ाा र्इन्व्हेस््में ् कींपनीच्या मालमततेची ववक्री करून
फसवणूक

झालेल्हया गींत
ु वणूकदाराींचे

पैसे

परत दे णे शक्य असतानाही

अद्यापही कोणतीही कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकशीचे ननषकषा काय आहेत व तद्नस
ु ार सूयाा र्इन्व्हेस््में ्
कींपनीच्या

सींचालकाींवर

व

सदर कारवाई करण्यास

ववलींब

करणाऱ्या

अर्र्काऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) श्रीसूयाा र्इन्व्हेस््में ् या कींपनीने
गींत
ु वणक
ु दाराींची फसवणक
ु केल्हयाबाबत पो.स््े . रािापेठ, अमरावती शहर येथे

अप.क्र.३०५/१३ कलम ४२०, ४०६, ४०९, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, २०१, १२०

(ब), ३४ भा.दीं .वव. सह कलम ३ व ४ एम.पी.आय.डी., आर.बी.आय. ॲक््,
१९३४ कलम ५८ बी (५-ए), ५८ ई, आय.्ी. ॲक्् कलम ७१ प्रमाणे हदनाींक
३०.१०.२०१३

रोिी

गन्ु हा

दाखल

करण्यात

आला

आहे.

तसेच

या

गन्ु ्याव्यनतररक्त राणा प्रतापनगर पोलीस स््े शन, नागपूर येथे अपरार्

क्र.३४८/१३ कलम ४०६, ४०९, ४२०, २०१, १२० (ब), ३४ भा.दीं .वव. सह कलम

३ एम.पी.आय.डी., आर.बी.आय.ॲक््, १९३४ कलम ४५ (एस), ५८ (बी) (५
ए) अन्वये गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे.
कींपनीचे

गन्ु हा क्र.३०५/१३ शी सींबींर्र्त १६ आरोपीींपक
ै ी श्रीसय
ू ाा र्इन्व्हेस््में ् या
दोन सींचालक

तसेच

र्इतर

७

आरोपीींना या गन्ु ्यासींदभाात
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वेगवेगळ्या तारखेस अ्क करण्यात आली आहे. उवारीत सहा आरोपीींनी

अ्कपूवा िामीन घेतला असून एक आरोपी फरार आहे. तयाींचेववरुद्ध
मा.न्यायालयात हदनाींक ०७.०२.२०१४ रोिी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले
आहे.

एम.पी.आय.डी. कायद्यानस
ु ार मालमततेची ववल्हहेवा् लावण्याकररता

सक्षम प्रार्र्काऱ्याची ननयक्
ु ती करण्यात आलेली आहे. तसेच सींरक्षक्षत

मालमतता शासन अर्र्सूचना हदनाींक ०९.१०.२०१४ अन्वये कलम ४ प्रमाणे
अर्र्सूर्चत केली आहे. याव्यनतररक्त नव्याने सींरक्षक्षत केलेली मालमतता
अर्र्सूर्चत करण्याची कायावाही सरु
ु आहे.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

पािुर (जज.अिोला) ये थे बाांधण्याि आले ल्या आजननशमन
(२५)

*

दलाच्या र्इमारिीबाबि

९०४१२

श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापूर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) पातरु (जि.अकोला) येथे ३५ लक्ष रुपये खचा करुन बाींर्ण्यात आलेल्हया

अजग्नशमन दलाच्या र्इमारतीचे बाींर्काम ननकृष् दिााचे झाले असून ही
र्इमारत सद्य:जस्थतीत ववनावापर पडून असल्हयाची बाब माहे एवप्रल, २०१७
मध्ये वा तया दरम्यान ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर र्इमारत अवैर् उदयोगाींचे केंद्र बनली असून शासनाने

आग ननयींत्रणासाठी खचा केलेल्हया लाखो रुपयाींचा ननर्ी वाया गेला आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास
चौकशीत काय आढळून आले व तयानस
ु ार पढ
ु े काय कायावाही केली आहे
तसेच

सदर र्इमारतीच्या कामाची क्वाली्ी कींरोलद्वारा तपासणी करुन

यामध्ये आढळून येणाऱ्या दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) अजग्नशमन र्इमारतीचे काम ऑक््ोबर,

२०१३ मध्ये पूणा झाले आहे. यात एक अजग्नशमन वाहन ठे वण्याकरीता व
वरचा मिला अजग्नशमन अर्र्कारी/कमाचारी याच्या ननवासस्थानासाठी आहे.


नगरपररषद पातरु याींच्या आस्थापनेवरील अजग्नशमन ववभागातील
पदे ररक्त असल्हयाने सदर र्इमारतीचा वापर सरू
ु नाही.



राज्यातील अजग्नशमन सेवेतील पदाींचे सेवा प्रवेश ननयम सर्
ु ारीत

करण्याबाबतची कायावाही सरु
ु आहे. तयानस
ु ार नगरपररषद पातरु
याींच्या

आस्थापनेवरील

अजग्नशमन

भरण्याची कायावाही करण्यात येईल.


ववभागातील

ररक्त

पदे

अजग्नशमन र्इमारतीच्या कामाची तपासणी करुन अहवाल सादर
करण्याबाबत जिल्हहार्र्कारी, अकोला याींना कळववण्यात आले आहे.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

सामाजजि ि व्यािसायीि पायाभुि सुविधाांचा झोपडपट्टी पुनविा िासाि
समािे श िरण्याबाबि

(२६)

*

८४९१५

(िाांद्रे पि
ू ा) :
काय :-

श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), श्रीमिी िप्ृ िी सािांि

सन्माननीय गहृ तनमााण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील

(१) राज्यातील शहराींमर्ील झोपडपट्टु्याींच्या पन
ु ववाकासाला चालना ममळावी

यासाठी सामाजिक व व्यावसायीक पायाभत
ु सवु वर्ाींचा झोपडपट्टी पन
ु ववाकासात
समावेश करावा अशी ववनींती करणारे पत्र राज्याच्या मा.मख्
ु यमींत्रयाींनी केंद्रीय
नगरववकास मींत्री याींना पाठववले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शहरातील झोपडपट्टी पन
ु ववाकासात वाहतूक , ववद्यत
ु ननममाती,

पाणी, स्वच्छता, सामाजिक व व्यायासायीक पायाभत
ु सवु वर्ाींचा समावेश

करण्याची केंद्रीय अथा मींत्रालयाने हदनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१४ रोिी सच
ु ना
काढून दे शाींतगात राज्यातील शहराींमध्ये झोपडपट्टी पन
ु ववाकासासाठी समावेश
करण्याबाबत

अर्र्सूचना

काढल्हयानींतर

तयानष
ु ींगाने

मा.

मख्
ु यमींत्रयाींनी

केंद्रीय नगरववकास मींत्री याींना पत्र पाठवून ववनींती केली, हे ही खरे आहे
काय,

35

(३) असल्हयास, मींब
ु ईसह अन्य आरक्षक्षत असलेल्हया शासफकय फकींवा खासगी

िममनीवर अनतक्रमण करुन वसलेल्हया झोपडपट्टु्याींचा पन
ु ववाकास सदर
सवु वर्ाींच्या अनष
ु ींगाने करण्यात येणार आहे काय,

(४) असल्हयास, या अनष
ु ींगाने ननणायातमक कायावाहीची सद्यःजस्थती काय
आहे ?

श्री. प्रिाश महेिा : (१), (२), (३) व (४) हद. १३ ऑक््ोबर, २०१४ च्या
अर्र्सच
ू नेमध्ये झोपडपट्टी पन
ु ववाकासाच्या बाबीचा समावेश पायाभत
ू सवु वर्ा
क्षेत्राअीं तगात झालेला नाही.

केंद्र शासनाच्या हद.३० माचा , २०१७ च्या अर्र्सूचनेन्वये सामाजिक व

व्यावसानयक

पायाभत
ू

सवु वर्ा

अीं तगात

“परवडणारी

Housing) या बाबीचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

घरे ” (Affordable

हद.३० माचा , २०१७ च्या अर्र्सूचनेच्या पररणामी अनज्ञ
ु ेय च्ई क्षेत्र

ननदे शाींकाचा फकमान ५०% च्ई क्षेत्राचा वापर ६० चौ.मी. पयंतच्या च्ई
क्षेत्राच्या आकारमानाच्या ननवासी सदननकाींसाठी होणार असल्हयास असा

प्रकल्हप “परवडणारी घरे ” (Affordable Housing) म्हणन
ू गणला िाणार
आहे.

प्रकल्हप

या बाबीचा समावेश पायाभूत सवु वर्ा क्षेत्राअीं तगात झाल्हयाने असा
राबववणाऱ्या

ववकासकाींना/अमभकरणाींना

ववततीय

प्रकल्हपासाठी ननर्ी उभारणे शक्य होणार आहे.

सींस्थाींकडून

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

मै्ी िो-ऑपरे दटव्ह हाऊमसांग सोसायटीमधील
बे िायदा २९ मजल्याांबाबि
(२७)

*

८५५६२

श्री.सांजय पोिनीस (िमलना) :

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गहृ तनमााण

(१) साींताकुझ (पव
ू ा) येथे म्हाडाच्या िममनीवर मींब
ु ई महानगरपामलकेची
परवानगी

न घेता

बाींर्ण्यात

आलेल्हया

मैत्री

को-ऑपरे ह्व्ह हाऊमसींग

सोसाय्ीमर्ील कर्थत बेकायदा २९ मिल्हयाींबाबत म्हाडाने कींत्रा्दाराला
नोह्स बिावली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सदर नोह्सीवर कींत्रा्दाराने ख ल
ु ासा सादर केला आहे काय,
तयाचे सवासार्ारण स्वरुप काय आहे ,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तदनस
ु ार उक्त कींत्रा्दाराववरुध्द कोणती कायावाही करण्यात
आली वा येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. प्रिाश महेिा : (१) (२) व (३) मख्
ु य अर्र्कारी, मींब
ु ई गहृ ननमााण व

क्षेत्रववकास मींडळ याींचेकडून प्राप्त अहवालानस
ु ार कोलेकल्हयाण, साींताक्रुझ
(पूवा) येथील न.भू.क्र. ५६०८/अ या भूखीं डावर ववननयम १३ (२) अीं तगात
शासनाच्या रािपब्रत्रत अर्र्काऱ्याींकरीता बाीं र्ण्यात येणाऱ्या र्इमारतीच्या

जस््ल्ह् + ३ मिल्हयाींपयंत मींब
ु ई महानगरपामलकेकडून सी.सी. ममळालेली आहे.
तथावप, कींत्रा्दार मे.बी. िी. मशके कीं.प्रा.मल. याींनी सदर र्इमारतीचे

जस््ल्ह्+१२ मिल्हयाचे बाींर्काम केले आहे. सदर र्इमारतीचे महानगरपामलकेने
प्रारीं भ

प्रमाणपत्र

मींडळामाफात

पत्र

(C.C.)

नस
ु ार

अर्र्कचे

बाींर्काम

केल्हयामळ
ु े

मींब
ु ई

क्र. ४९४, हद. ०२.०३.२०१७ अन्वये पहहली नो्ीस

बिाववण्यात आली होती. तद्नींतर उपरोक्त नो्ीशीचा ख ुलासा सादर केला

नसल्हयाने, कींत्रा्दारास दस
ु री नो्ीस पत्र क्र. ९३८, हद.१२.०४.२०१७ अन्वये
दे ण्यात आली व पन्ु हा नतसरी नो्ीस पत्र क्र. १७६२, हद. १७.०७.२०१७ रोिी
दे ण्यात आली आहे. सदर र्इमारतीच्या बाींर्कामाकरीता मींब
ु ई मींडळामाफात
Stop Notice कींत्रा्दार याींना दे ण्यात आलेली आहे.

सदर र्इमारत २९ मिल्हयाींची नसून, जस््ल्ह् + १२ मिल्हयाींचे

बाींर्ण्याचे काम अपूणा अवस्थेत आहे.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

िारणानगर (जज.िोल्हापूर ) ि ममरज (जज.साांगली) ये थे पोमलसाांनी
टािले ल्या छाप्यािील रक्िमे चा पोमलसाांनी अपहार िेल्याबाबि

(२८)

*

८७३४२

श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.ददलीप िळसे-पाटील

ां े (िोरे गाि),
(आां बेगाि), श्री.जजिें द्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळिा), श्री.शमशिाांि मशद
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श्री.राहल
ु जगिाप (श्रीगोंदा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.नरहरी णझरिाळ
(ददां डोरी), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण),
श्री.वििास िां ु भारे (नागपूर मध्य), श्रीमिी सीमािाई दहरे (नामशि पजश्चम),
श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.धनजां य (सध
ु ीर) गाडगीळ (साांगली), श्री.जयांि
पाटील (र्इस्लामपूर), श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल),
डॉ.सजु जि

ममणचेिर

(हाििणांगले), डॉ.मममलांद

माने

(नागपूर उत्िर),

डॉ.पिांगराि िदम (पलूस िडेगाि), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (मशडी),
श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्री.अब्द ल
ु सत्िार

(मसल्लोड), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर

िाळे (आिी), श्री.हषािधा न सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.बाबरु ाि पाचणे (मशरुर),
श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिा) :
ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) वारणानगर (ता.पन्हाळा, जि.कोल्हहापूर) येथील मशक्षक कॉलनीतील
फ्लॅ ्वर पोमलसाींनी ्ाकलेल्हया छाप्यातील सम
ु ारे रूपये ९ को्ी १८ लाख

रक्कमेचा पोमलसाींनी अपहार केल्हयाची घ्ना माहे एवप्रल, २०१७ च्या चौथ्या
आठवड्यामध्ये वा तया दरम्यान

ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच बेथेलहेमनगर, ममरि, (ता.ममरि, जि.साींगली) येथेही ्ाकलेल्हया
छाप्यात ममळालेल्हया रक्कमेचा पोमलसाींनी अपहार केल्हयाची घ्ना घडल्हयाचेही
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त घ्नाींची शासनामाफात चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नूसार पोमलसाींनी अपहार
केलेली रक्कम परत ममळववणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली तसेच

सदर रक्कमेचा अपहार करणाऱ्या पोमलसाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१)

सदर प्रकरणी कोडोली पोलीस स््े शन येथे

ग.ु र.नीं. ४८/२०१७ मध्ये रुपये ६ को्ी व ग.ु र.नीं. ४९/२०१७ मध्ये रुपये ३
को्ी १८ लाख असे एकुण ९ को्ी १८ लाख रुपये चोरीस गेल्हयाबाबत उक्त
२ गन्ु हे दाखल करण्यात आले आहेत.
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(२) बेथेलहेमनगर, ममरि (ता. ममरि, जि.साींगली) येथे ्ाकलेल्हया र्ाडीत

एल.सी.बी. च्या पोलीसाींनी िप्त केलेली रक्कम ही कोडोली पोलीस ठाणे
ग.ु र.नीं. ४१/२०१६ या गन्ु ्यामध्ये िमा करण्यात आली असून, सदर रक्कम

मा. न्यायालयाच्या आदे शाप्रमाणे फफयाा दी याींना परत दे ण्यात आली आहे.
सदर प्रकरणात ५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून, १ आरोपी फरार

आहे. उक्त गन्ु ्यात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले असून, फौ.प्र.सीं.
कलम १७३ (८) अन्वये पढ
ु ील तपास चाल ु आहे.
(३) व (४) होय,

वारणानगर (ता. पन्हाळा, जि. कोल्हहापरू ) येथील मशक्षक कॉलनीतील

फ्लॅ ्वर पोमलसाींनी ्ाकलेल्हया र्ाडीबाबत चौकशी करुन या प्रकरणी एकु ण

७ पोलीस अर्र्कारी/कमाचारी याींच्यासह एकुण ९ आरोपीींववरुध्द कोडोली
पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.नीं. ४८/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ४५४, ३८०, १२० (ब),
१६६, १६७, ४११, ३४ व ग.ु र.नीं. ४९/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ४५४, ३८०, १२०

(ब), १६६, १६७, ३४ अन्वये उक्त २ गन्ु हे दाखल करण्यात आले आहेत.
सदर गन्ु ्यातील सवा दोषी पोलीस अर्र्कारी/ कमाचारी याींना
करण्यात आले आहे.

ननलींब्रबत

सदर गन्ु ्याींचा तपास रा.ग.ु अ.वव. कोल्हहापरू पथकामाफात सरु
ु आहे.

(५) ववलींब झालेला नाही.

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

मुांबईिील मालाड मालिणी िे एिरशाईन नगरला
जोडणाऱया पुलाबाबि

(२९)

*

९३९४१

श्री.जयांि पाटील (र्इस्लामपूर), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल),

ां े (िोरे गाि), श्री.ददलीप
श्री.जजिें द्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळिा), श्री.शमशिाांि मशद
िळसे-पाटील (आां बेगाि), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण) :
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) मींब
ु ईतील मालाड मालवणी ते एव्हरशाईन नगरला िोडणारा पादचारी पू ल
दोन वषाापासून त्
ु ल्हयाने तेथील िनतेला नाल्हयाच्या पाण्यातून प्रवास करावा
लागत आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, याबाबत स्थाननक नागररकाींनी

तसेच लोकप्रनतननर्ीनी

शासनाकडे व मींब
ु ई महानगरपामलकेच्या मालाड येथील कायाालयाकडे
तक्रार करुनसद्ध
ु ा कोणतीही
आहे काय,

वारीं वार

कायावाही करण्यात आली नाही आहे, हे ही खरे

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकशीनस
ु ार उक्त हठकाणी नवीन पूल बाींर्ण्याबाबत वा
पल
ु ाची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३), (४) व (५) मींब
ु ईतील मालाड-मालवणी
ते एव्हरशाईन नगरला िोडणारा पादचारी पूल डडसेंबर, २०१५ मध्ये त्
ु ला हे
खरे आहे.

सद्य:जस्थतीत मालाड-मालवणी येथून एव्हरशाईन नगर येथे ये-िा

करण्यासाठी २.५ ते ३ फक.मी. अीं तरावरील वाहनाींसाठी असलेल्हया मालाड-मावे
रस्तयावर असलेल्हया येथील पल
ु ावरील पदपथ उपलब्र् आहे.

मालाड मालवणी ते एव्हरशाईन नगरला िोडणारा पादचारी पूल

सी.आर.झेङ I व II ने बार्ीत होत असल्हयामळ
ु े , मा. उच्च न्यायालय व
पयाावरण ववभागाची माहे माचा , २०१७ मध्ये परवानगी प्राप्त झाल्हयानींतर
महानगरपामलकेमाफात सदर पल
ु ाचे काम माहे एवप्रल, २०१७ पासून सरु
ु
करण्यात आले आहे.

सदर पल
ु ाच्या दोन्ही बािूकडील पाईल व पाईल कॅपचे काम पूणा

करण्यात आले असून उवाररत काम पावसाळयानींतर करण्यात येणार आहे.

सदर पल
ु ाच्या कामासाठी रु. ५.०३ को्ी र्इतका खचा अपेक्षक्षत असन
ू ,

सदर खचााची तरतूद सन २०१७-१८ च्या अथा सींकल्हपामध्ये करण्यात आली
आहे.
आहे.

सदर कामाचा कींत्रा् कालावर्ी पावसाळा सोडून १२ महहने र्इतका
-----------------
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अांधेर ी (पूिा) ये थील निदुगाा सहिारी गहृ तनमााण सांस्था या

झोपडपट्टी पुनिासन योजने िील १७ रदहिाशी प्रशासनाच्या
तनष्ट्िाळजीपणामुळे बे घर झाल्याबाबि

(३०)

*

८८६०९

श्री.रमेश लटिे (अां धेरी पूिा) :

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गहृ तनमााण

(१) अीं र्ेरी (पूवा) येथील नवदग
ु ाा सहकारी गहृ ननमााण सींस्था या नावाने

झोपडपट्टी पन
ु वासन योिना सरु
ु असून, सदर योिनेमध्ये न.भू.मा.क्र. ४८९,
मौिे - गींद
ु वली या भूखीं डावरील १७ झोपडपट्टीर्ारकाींना सन २००६ मध्ये
समाववष् करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर १७ झोपडपट्टीर्ारकाींचे उपजिल्हहार्र्कारी (अनत.-ननषका.)
अीं र्ेरी याींनी परर.-२ बनवून पात्र-अपात्र ही प्रफक्रया पूणा करून तयाींना पात्र केले
होते व पात्र केल्हयानींतर ववकासकाने सदर १७ लोकाींना सींक्रमण मशब्रबरामध्ये
स्थलाींतरीत केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, हदनाींक १६ िुल,ै २०१५ रोिी झोपडपट्टी पन
ु वासन प्रार्र्करणाने
सदर

१७

लोकाींची

नावे

वगळण्यात

आल्हयाचे

सींबर्र्ताींना

कळवून

उपजिल्हहार्र्कारी (अनत.-ननषका.) अीं र्ेरी याींनी तयाींना सींक्रमण मशब्रबर खाली

करून पूवी राहत असलेल्हया घरामध्ये िाण्याचे आदे श हदले, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्हयास, सदर १७ झोपडपट्टीर्ारकाींची घरे ही ववकासकाने ररकामी

करून तयाचे ननषकासन केले तयास १० वषााचा कालावर्ी उल्ून गेला
असल्हयामळ
ु े सदर घरे आता राहण्यायोग्य नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, झोपडपट्टी पन
ु वासन प्रार्र्करण व ववकासक याींनी केलेल्हया
फसवणक
ु ीमळ
ु े सदर १७ रहहवाचयाींना बेघर व्हावे लागले आहे याकररता
िबाबदार असलेल्हया झोपडपट्टी पन
ु वासन प्रार्र्करणाच्या अर्र्काऱ्याींवर तसेच

ववकासकावर काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, तसेच तया १७
रहहवाचयाींना घरे

दे ण्याकररता फकींवा तयाींच्या िन्
ु या घराींची पन
ु बांर्णी

करण्याकरीता शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
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श्री.

प्रिाश

महेिा

सह.गहृ .सींस्थेच्या

:

नगर

(१),

(२) व

भू

(३) अीं र्ेरी

क्र.४८९,४८९/१

ते

१५

(पूवा) येथे
व

नगर

नवदग
ु ाा

भू.क्र.

४८८,४९८,४८८/१ ते ९३ या दोन ममळकतीवर झोपडपट्टी पन
ु वासन योिना
झोपडपट्टी पन
ु वासन प्रार्र्करणात हद. ६/९/२००० रोिी दाखल करण्यात आली

होती. सदर योिनेमध्ये एकूण १४४ झोपडीर्ारकाींचा समावेश करण्यात आला
होता. मात्र न.भू.क्र. ४८९,४८९/१ ते १५ ही ममळकत खािगी असल्हयाने व

तया ममळकतीच्या मालकाची सींमती नसल्हयाने सदर ममळकतीवरील १७
झोपडीर्ारक

याींना

उपजिल्हहार्र्कारी

वगळून सर्
ु ाररत

(अनतक्रमण)

तथा

हद.२२.१०.२००१ रोिी ननगाममत केले आहे.

१२७

सक्षम

झोपडीर्ारकाींचे
प्रार्र्कारी,

पररमशष्-२

अीं र्ेरी

याींनी

योिनेतून वगळण्यात आलेल्हया

१७ झोपडीर्ारकाींचे सींक्रमण मशबीरात वास्तव्य असणे योग्य नसल्हयाने

सींक्रमण मशबीरातील सदननका खाली करण्यासींबींर्ी झोपडपट्टी पन
ु वासन
प्रार्र्करणाने हद.१४/८/२०१५ च्या पत्रान्वये उपजिल्हहार्र्कारी (अनत/ननषका)
तथा सक्षम प्रार्र्कारी, अीं र्ेरी-२ याींना कळववले.

(४) सदर १७ झोपडीर्ारकाींच्या झोपडयाींपक
ै ी २ झोपडया ववकासकाने पन
ु वासन
र्इमारतीच्या बाींर्कामाकररता ननषकामसत केलेल्हया असन
ू उवाररत झोपडया
झोपडीजस्थत िागेवर आहेत.
परीं त ु तया बऱ्याच कालावर्ीसाठी ररकाम्या

असल्हयाने राहण्यायोग्यते करीता अीं शत: दरु
ु स्ती करण्याची आवचयकता

असल्हयाचा उपजिल्हहार्र्कारी (अनत/ननषका) तथा सक्षम प्रार्र्कारी, अीं र्ेरी-२

याींचा अहवाल आहे. आवचयकतेनस
ु ार सदर झोपड्या प्रार्र्करणाने स्वत:
अथवा

ववकासकामाफात

ननवासयोग्य

करण्यासींदभाात सूचना दे ण्यात येत आहेत.

जस्थतीत

आणण्याची

कायावाही

(५) न.भू.क्र.४८९,४८९/१ ते १५ या ममळकतीवरील १७ झोपडीर्ारकाींना
योिनेमध्ये समाववष् करण्यात आलेले नसल्हयाने तयाींच्या पन
ु वासनाचा प्रचन
उद््ावत नाही, असा झोपडपट्टी पन
ु वासन प्रार्र्करणाचा अहवाल आहे.
-----------------
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पाचोरा (जज.जळगाांि) ये थे पाचशे रुपयाांच्या बनािट नोटा
छापण्याच्या िारखानयािर छापा टािल्याबाबि
(३१)

*

श्री.प्रिाप

८९६६६
सरनाईि

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी),
(ओिळा

माजजिडा), श्री.प्रिाश

फािपेिर (चें बूर),

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा
करतील काय :-

(१) पाचोरा (जि.िळगाींव) येथे पाचशे रुपयाींच्या बनाव् नो्ा छापण्याच्या

कारखान्यावर हदनाींक ३० मे, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास छापा ्ाकून
बनाव् नो्ा छापण्याचा मोठ्या प्रमाणात मद्द
ु ेलमाल िप्त करुन या
प्रकरणी एका मशक्षकासह पाच िणाींना अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तयानष
ु ींगाने सींबींर्र्त दोषीींवर
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) सदर प्रकरणी हद.३१/०५/२०१७ रोिी ५ आरोपीींना
अ्क करुन तयाींच्याकडून एकूण ७३,९००/- रुपये (रुपये १०० फकींमतीचे एकूण
७३९ नग)
फकींमतीच्या बनाव् चलनी नो्ा व २७० नग अर्ा व्
छापलेल्हया/वप्रीं् केलेल्हया बनाव् नो्ा िप्त केल्हया आहेत.

(२) व (३) सदर प्रकरणी एकुण ६ आरोपीींववरुद्ध हद. ३१/०५/२०१७ रोिी
भडगाींव पोलीस स््े शन, भाग -५ येथे ग.ु र.नीं.६४/२०१७ भा.दीं .वव. कलम

४८९(अ) (क) (ड), १२० (ब), ३४ प्रमाणे गन्ु हा दाखल करुन ५ आरोपीींना
अ्क करण्यात आली आहे. तयामध्ये कोणीही मशक्षक नाही. एक आरोपी
फरार असन
ू गन्ु हा तपासावर आहे.
(४) ववलींब झालेला नाही.

-----------------
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पुणे महानगरपामलिे च्या िमला ने ह
(३२)

रुनणालयािील अतिदक्षिा

विभागािील यां्णा विनािापर पडून असल्याबाबि

*

श्री.योगेश दटळे िर (हडपसर) :

९३६३८

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े महानगरपामलकेच्या कमला नेहरू रुग्णालयात करोडो रुपये खचा

करून पाच वषांपव
ू ी बसवलेली दहा खा्ाींच्या अनतदक्षता ववभागातील यींत्रणा

फफजिमशयन, डॉक््राींअभावी ववनावापर पडून असल्हयाची बाब हदनाींक १ मे,
२०१७ रोिी ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनस्तरावर चौकशी केली आहे काय,
चौकशीत काय आढळून आले व तयानस
ु ार काय कायावाही करण्यात आली वा
करण्यात येत आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र

फडणिीस : (१) व (२) िनरल फफिीशीयन, आय.सी.य.ु

फफिीशीयन, र्इीं्ेमसजव्हस््, काडीओलॉिीस््, असे तज्ञ डॉक््र तसेच प्रमशक्षक्षत
नमसंग

स््ाफ

व

२४

तास

प्रयोगशाळा

उपलब्र्

नसल्हयाने

पण
ु े

महानगरपामलकेच्या कमला नेहरू रूग्णालयातील अनतदक्षता ववभाग बींद आहे
ही वस्तजु स्थती आहे.

तज्ञ डॉक््राींच्या पदाींवर बींर्पब्रत्रत (बॉन्डेड) डॉक््सा उपलब्र् करून

घेण्यासाठी पण
ु े महानगरपामलकेमाफात प्रयतन करण्यात आले होते. तथावप,
अनतदक्षता ववभागासाठी आवचयक असलेले बींर्पब्रत्रत तज्ञ डॉक््सा उपलब्र्
झाले नाहीत.

पण
ु े महानगरपामलकेच्या वतीने कींत्रा्ी पध्दतीने िनरल फफिीशीयन

व आय.सी.य.ु फफिीशीयन नेमण्याकरीता अनेकवेळा वतामानपत्रात िाहहरात
हदली होती.

तथावप, केवळ दोनच फफिीशीयन उपलब्र् होऊ शकले.

अनतदक्षता ववभागातील ररक्त पदे भरून अनतदक्षता ववभाग सरू
ु

करणेकररता पण
ु े महानगरपामलका प्रशासनामाफात प्रयतन करण्यात येत
आहेत.

(३) प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------
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अिोला शहरािील रे न िॉटर हािे जस्टांगसाठी ियार िेले ल्या
(३३)

*

शोषखड्ड्याि दोन बालिाांचा पडून मृत्यू झाल्याबाबि
९१८७३

श्री.हररष वपांपळे (मतु िाजापूर) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) अकोला शहरातील महानगरपामलका शाळा क्रमाींक १६ समोर असलेल्हया

मैदानात रे न वॉ्र हावेजस््ीं गसाठी तयार केलेल्हया शोषखड्ड्याींत माहे मे,
२०१७ मध्ये वा तया दरम्यान दोन बालकाींचा पडून मतृ यू झाला आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तयानस
ु ार दोषीींववरूद्ध
पोमलसाींनी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे.

मात्र उपरोक्त घ्ना ही हदनाींक १४.०८.२०१६ रोिी घडलेली आहे.

(२) व (३) हदनाींक १४.०८.२०१६ रोिी ७ वषे व १० वषे वय असलेली दोन
मल
ु े अकोला शहरातील मनपा शाळा क्र. १६ समोरील मैदानातील बाींर्ावर
खेळत असताींना तेथ े खोदलेल्हया शोषखडडयात पाय घसरुन पडल्हयाने व

तयाींना तेथून बाहेर पडता न आल्हयाने ते पाण्यात बडु ू न मतृ यम
ु ख
ु ी पडले.
मत
ृ काींचा पोस््मा्ा म ररपो्ा प्राप्त झाला असून तयामध्ये Death due to
drowning असे कारण हदले आहे.

याप्रकरणी अ.म.ृ क्रमाींक ३४९/२०१६,

भा.दीं .वव. कलम ३०४(अ), ३४ प्रमाणे पो.स््े . खदान, जि.अकोला येथे गन्ु हा
दाखल करण्याींत आला आहे.

याप्रकरणी दोन आरोपीींना हदनाींक २७.०५.२०१७ रोिी अ्क करण्याींत

आली आहे.
लोकसेवक

प्रकरणाचा तपास पूणा झाला असून दोनपैकी एक आरोपी हा

(प्राध्यापक)

असल्हयाने

कलम

१९७

सीआरपीसी

प्रमाणे

ववभागप्रमख
ु ाींची परवानगी ममळताच न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याीं त
येणार आहे.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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धचपळू ण नगरपररषदे च्या (जज.रत्नाधगरी) अधधपत्याखाली असले ल्या
बाजारपुलाचे िाम अपूणा असिाांनाही ठे िे दाराला
दे यिे अदा िरण्याि आल्याबाबि

(३४)

*

९१५८५

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील काय :-

(१) र्चपळूण नगरपररषदे च्या (जि.रतनार्गरी) अर्र्पतयाखाली असलेल्हया

बािारपल
ु ाचे काम अपूणा असतानाही नगरपररषदे कडून ठे केदाराला पूणा कामाचे
दे यक अदा करण्यात आले असल्हयाचे माहे माचा , २०१७ मध्ये ननदशानास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर कामाला दे ण्यात आलेल्हया मद
ु तवाढीमध्येही काम न
झालेले असताींनाही ठे केदाराकडून दे य असलेला दीं ड न आकारता दे यक अदा
करण्यात आलेले असल्हयाने नगरपररषदे चे नक
ु सान झालेले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तदनष
ु ींगाने कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री.

दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

बािार

पल
ु ाच्या

कामामध्ये

गैरव्यवहार

झाल्हयाबाबतची तक्रार जिल्हहार्र्कारी, रतनार्गरी याींचेकडे माहे माचा , २०१७
मध्ये प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे.
(२)

सदर कामाचा त्रयस्त सींस्थेमाफात पररक्षण करण्यात येत असून

तयाबाबतचा अहवाल अद्याप प्राप्त झाला नसल्हयाने नगरपररषदे ने कामाचे
अीं नतम दे यक अद्याप अदा केले नाही. दीं ड आकारण्याची कायावाही अीं नतम
दे यक

दे ण्यापूवी

करण्यात

येणार

नगरपररषद याींनी कळववले आहे.

असल्हयाचे

मख्
ु यार्र्कारी,

र्चपळूण
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(३) व (४) जिल्हहार्र्कारी, रतनार्गरी याींनी कायाकारी अमभयींता, सावािननक
बाींर्काम ववभाग, र्चपळूण याींना उक्त बाबीींचे

चौकशी करण्याचे आदे श

हदनाींक ०१/०४/२०१७ रोिी हदलेले असून कायाकारी अमभयींता, सावािननक
बाींर्काम ववभाग, र्चपळूण याींचेमाफात चौकशी सरु
ु आहे.

यामशवाय नगरपररषदे ने सदर कामाचे त्रयस्त यींत्रणेमाफात पररक्षण

करण्याबाबत अर्र्क्षक अमभयींता, सींकल्हप र्चत्र मींडळ, सावािननक बाींर्काम
ववभाग, कोकण भवन, नवी मींब
ु ई याींना कळववले आहे.
-----------------

गोरे गाि ये थील िीन डोंगरी पररसराि विज जोडणीची बनािट प्े ि
बोगस अहिाल ियार िरुन बाांधिाम परिाननया
ममळविल्या जाि असल्याबाबि
(३५)

*

८५०८५

श्री.शरददादा सोनािणे (जन
ु नर), श्री.सरदार िारामसांह

(मल
ु ांडु ), श्री.अिल
ु भािखळिर (िाांददिली पि
ू ा), श्री.अममि साटम (अां धेरी
पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गहृ तनमााण मां्ी

(१) गोरे गाव येथील तीन डोंगरी पररसरातील भूखीं ड क्र.४९, ५० व ५५ वरील
लाभाथ्यांना ररलायन्स कींपनीतफे परु ववण्यात येणाऱ्या ववद्यत
ु प्रवाहाबाबतची
ववि िोडणीची बनाव् पत्रे व बनाव् अहवाल तयार करुन तया आर्ारे

बाींर्काम परवानग्या ममळववल्हया िात असल्हयाबद्दल आर्ीआय कायाकते

श्री. सींतोष पाींडे याींनी गोरे गाव पोलीस ठाणे, मख्
ु यमींत्री कायाालय, एसआरए
कायाालय, आर्था क गन्ु हा अन्वेषण ववभाग र्इतयादीींकडे परु व्यासह लेख ी तक्रार

केल्हयाची बाब हदनाींक १२ एवप्रल, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास ननदशानास
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मोठया प्रमाणात बनाव् लाभाथींचा भरणा व बनाव्
झोपडीर्ारकाींची

कागदपत्रे

एसआरएच्या

कायाालयात

सोसाय्ी

व

ववकासकाच्या प्रनतज्ञापत्रासह दाखल करण्यात आली व तया बरोबरच ववि
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िोडणीची बनाव् कागदपत्रे व बनाव् अहवाल दाखल करण्यात आला

याबाबत केलेल्हया तक्रारीचा तपास पूणा झाला आहे काय, तयात काय आढळून
आले व तयानस
ु ार पढ
ु े काय कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. प्रिाश महेिा : (१) हे खरे आहे.

(२) ओमकार तानािी नगर, क्राींतीनगर व गणेश एकता नगर सहकारी

गहृ ननमााण सींस्थेचे, परु वणी पररमशष् -२ व आदे श, सर्चव, झोपडपट्टी
पन
ु वासन प्रार्र्करण याींनी, तयाींना कायद्यानस
ु ार प्राप्त अर्र्कार क्षेत्रात
ननगाममत केला असल्हयाचे तयाींनी अहवालात नमूद केले आहे.

प्रस्तत
ु चे आदे श हे अर्ा न्यानयक स्वरुपाचे असन
ू अवपलास पात्र आहेत.

पररमशष्-२ मर्ील झोपडीर्ारकाींच्या पात्रतेबाबत तक्रार असल्हयास तयासाठी

महाराषर झोपडपट्टी (स.ु नन.व प.ु ) अर्र्ननयम, १९७१ चे कलम ३५ प्रमाणे
अवपलाची

तरतूद

आहे.

तयानस
ु ार

झोपडपट्टी

हद.६/२/२०१७ अन्वये श्री.सींतोषकुमार रामप्रसाद पाींडे

पन
ु वासन प्रार्र्करणाने

याींना प्रस्तत
ु तक्रारीच्या

अनष
ु ींगाने सर्चव, झोपप्र
ु ा याींचे पररमशष्-२ ववरुध्द कलम ३५ नस
ु ार अवपल
करणेस कळववलेले आहे.

तसेच तक्रारदाराची प्रस्तत
ु तक्रार, पन
ु ातपासणीच्या अनष
ु ींगाने, शासनाने

गठीत केलेल्हया, तक्रार ननवारण सममतीकडे (Grievance Redressal
Committee)

पाठववण्यात

प्रार्र्करणाचा अहवाल आहे.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

आली

असल्हयाचा

झोपडपट्टी

पन
ु वासन

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

औरां गाबाद महानगरपामलिे च्या मालिीचे भूखडां महानगरपामलिे ने
(३६)

*

अल्प दराने भाडे ित्िािर ददले असल्याबाबि

९०४१०

श्री.अिल
सािे (औरां गाबाद पूिा) :
ु

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) औरीं गाबाद महानगरपामलकेच्या मालकीचे

भूखीं ड महानगरपामलकेने भाडे

ततवावर हदले आहेत. तसेच सबींर्र्त िागेचे भाडेकरार सवासार्ारण सभेत रद्द
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करण्यात आले असन
ू सध्या महानगरपामलकेला वषााला केवळ ५ लाख ७९
हिार रुपये र्इतके भाडे ममळते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

बािारभावाने

केल्हयास

ववचार

महानगरपामलकेला

या

िागेपासून ५ को्ी ९० लाख रुपये र्इतके भाडे ममळू शकते, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, महानगरपामलकेच्या सवा सार्ारण सभेत सवा िागाींचे भाडे
करार

रद्द

करण्यात

आले

आहेत,

तरी

या

िागा

ताब्यात

घेण्यात

महानगरपामलका अर्र्कारी ्ाळा्ाळ कररत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, महानगरपामलकेच्या सवासार्ारण सभेने मींिूर केलेला ठराव
हा महानगरपामलकेच्या हहताववरुध्द असल्हयामळ
ु े सदर ठराव महाराषर

महानगरपामलका अर्र्ननयम कलम ४५१ अन्वये ववखीं डडत करण्यासाठीचा
प्रस्ताव

महानगरपामलकेने

शासनास सादर केला आहे काय,

(५) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय असल्हयास चौकशीत काय

आढळून आले व तयानस
ु ार सबींर्र्त अर्र्काऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे, खरे आहे.
(२) हे खरे आहे.

(३) व (४) नगरपररषदे च्या काळात औरीं गाबाद शहरातील ववववर् हठकाणी

नगरपररषदे च्या असलेल्हया िागा मलि करारनस
ु ार नाममात्र भाडे आकारणी

करुन दे ण्यात आलेल्हया होतया. यामळ
ु े औरीं गाबाद महानगरपामलकेस अल्हप
उतपन्न

ममळत

असल्हयामळ
ु े

तयाबाबतचे

सवा

मलि

करारनामे

रद्द

करण्याबाबतचा प्रस्ताव महानगरपामलकेच्या सवासार्ारण सभेसमोर ठे वण्यात

आलेला होता. तथावप सदर प्रशासकीय ठरावामध्ये बदल करुन काही मलि
र्ारकाींची

नावे

वगळण्यात

आली

या

सवासार्ारण सभेने मींिूर केलेला ठराव

कारणास्तव

महानगरपामलकेच्या

हा महानगरपामलकेच्या हहताववरुध्द

असल्हयामळ
ु े सदर ठराव महाराषर महानगरपामलका अर्र्ननयम, कलम ४५१
अन्वये ववखीं डडत करण्यासाठी शासनास प्रस्ताववत करण्यात येत आहे.
(५) व (६) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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खुटाळिाडी (िा.शाहुपूर ी, जज.िोल्हापूर ) ये थील पाझर िलािाच्या
नुिनीिरणाचे दे यि मांज ूर ीसाठी ठे िे दाराांि डून लाच घे िाना
खनीिमा अधधिारी ि िमाचाऱयाांना िेले ली अटि

(३७)

*

८७४७७

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१)

ख ु्ाळवाडी

(ता.शाहप
ु ूरी, जि.कोल्हहापूर) येथील पाझर तलावाच्या
नत
ु नीकरणाचे दे यक मींिूरीसाठी ठे केदाराींकडून रुपये २५ हिाराींची लाच घेताना
खनीकमा

अर्र्कारी

व

तयाींच्या

कमाचाऱ्याींना

जिल्हहार्र्कारी

कायाालय,

कोल्हहापूर येथे हदनाींक २ मे, २०१७ रोिी वा तयासम
ु ारास लाचलच
ु पत
प्रतीबींर्क ववभागाच्या अर्र्काऱ्याींनी अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व तद्नस
ु ार दोषी
अर्र्कारी व कमाचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.

(२),(३) व (४) आरोपी लोकसेवक श्री.अभय सरु े श भोगे, खननकमा अर्र्कारी व

खािगी र्इसम श्री.मोहहते याींच्या ववरूद्ध शाहप
ु रु ी पोलीस ठाणे ,कोल्हहापूर येथे
लाचलच
ु पत प्रनतबींर्क अर्र्ननयम सन १९८८ च्या कलम ७,८,१३(१)(ड) सह
१३(२) प्रमाणे गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी लोकसेवक श्री.भोगे
याींना ननलींब्रबत करण्यात आले असून पढ
ु ील तपास सरू
ु आहे.
-----------------

चारिोप, मुांबई ये थील साईधाम नगरािील खारफु टी िाचिण्याच्या
प्रयत्नाि असले ल्या एिा िायाि िीिर गुडां ाांनी लैंधगि
अत्याचार िेल्याबाबि

(३८)

*

९२९३१

अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
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(१) चारकोप (मींब
ु ई) येथील साईर्ाम नगरातील खारफु्ी वाचवण्याच्या

प्रयतनात असलेल्हया एका कायाकतीवर झोपडपट्टी गींडु ाींनी हदनाींक २५ िुन,
२०१७ रोिी वा तयासम
ु ारास लैर्गींक अतयाचार
आहे, हे खरे आहे काय,

केल्हयाची गींभीर घ्ना घडली

(२) असल्हयास, सदर घ्नेची शासनाकडून चौकशी
काय,

करण्यात आली आहे

(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार शासनाने आरोपीींवर
कोणती कारवाई

केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) हदनाींक २५/६/२०१७ रोिी फफयाादी
महहला याींचे तोंडास िखम झाल्हयाने पोलीसाींनी तीला प्रथम वैद्यकीय उपचार

करणेकरीता डॅा बाबासाहेब आीं बेडकर रूग्णालयात नेण्यात आले. तदनींतर
फफयाादी ने हदलेल्हया तक्रारी वरून आरोपी ववरूध्द चारकोप पो स््े येथे ग.ु र.क्र

२८५/१७ कलम ३५४,३७६(ड), ३२६, १४१, १४३, १४७,१४८ भा.दीं .वव. अन्वये
गन्ु हा दाखल केलेला आहे.

सदर घ्नेत एका आरोपीस अ्क करण्यात आलेली असून तयास

२६.०७.२०१७ रोिीपयंत पोलीस कोठडी दे ण्यात आली होती. सध्या तयास

न्यायालयाने ११.०८.२०१७ रोिीपयंत न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली
आहे. उवारीत आरोपीींच्या सहभागाववषयी खात्री करून तसेच अीं नतम वैद्यफकय
अहवाल प्राप्त झाल्हयानींतर पढ
ु ील अर्र्क तपास पोलीसाींकडून करण्यात येत
आहे.

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

उल्हासनगर महानगरपामलिेच्या (जज.ठाणे ) मशक्षण मांडळाि
विद्यार्थयांची सांख्या िाढिून शैक्षणणि सादहत्य ि गणिे श
खरे दीमध्ये झाले ला गैर व्यिहार

(३९)

*

८८६०६

श्रीमिी ज्योिी िलानी (उल्हासनगर) :

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) उल्हहासनगर महानगरपामलकेच्या (जि.ठाणे) मशक्षण मींडळातगात येणा-या
शाळाींमध्ये सहा हिार पेक्षा कमी ववद्याथी मशकत असताींना आठ हिार
ववद्याथी सींख्या दाखवून गत वषीपयंत शैक्षणणक साहहतय व गणवेशाची
खरे दी करण्यात येत असल्हयाची गींभीर बाब हदनाींक १८ एवप्रल, २०१७ रोिी वा
तया सम
ु ारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर गैरव्यवहारावर अीं कुश ठे वण्यासाठी अनद
ु ानाची रक्कम
ववद्याथ्यांच्या बॅंक खातयात िमा करण्याचा ननणाय महानगरपामलकेने घेतला
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त गैरव्यवहाराचा अहवाल महानगरपामलकेने शासनास
सादर केला आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त गैरव्यवहार प्रकरणी दोषीींववरूध्द शासनस्तरावरून काय
कायावाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) “ब्रबींग फु्ू नये म्हणून ननववदे चा घा्” अशा
आशयाची बातमी माहे िल
ु ,ै २०१७ मध्ये लोकमत या वतृ तपत्रात प्रमसध्द
झाली होती.

तथावप, उल्हहासनगर महानगरपामलकेच्या ववववर् माध्यमाींच्या एकूण

२८ प्राथममक शाळा असून, सदर शाळाींमध्ये सन २०१६-१७ मध्ये ७९२८
ववद्याथी मशकत होते ही वस्तजु स्थती आहे.

(२), (३), (४) व (५) ववद्याथ्यांच्या गणवेश व र्इतर शैक्षणणक साहहतय
खरे दीसाठी उल्हहासनगर महानगरपामलकेच्या सन २०१६-१७ च्या अथा सींकल्हपात
रु. २.७७ को्ी र्इतक्या रकमेची तरतूद करण्यात आली होती.

तयानष
ु ींगाने महानगरपामलकेच्या शाळाींमर्ील ववद्याथ्यांच्या गणवेश ,

शैक्षणणक

साहहतय

सींच ,

बू्-मोिे

व

महानगरपामलकेमाफात कायाादेश दे ण्यात आले होते.
तयानस
ु ार

कींत्रा्दाराींमाफात

रे नको्

उल्हहासनगर

परु वठयासाठी

महानगरपामलकेच्या

शाळाींमर्ील ववद्याथ्यांना सन २०१६-१७ मध्ये गणवेश व र्इतर शैक्षणणक
साहहतयाचा परु वठा करण्यात आला आहे.
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सन २०१७-१८ मध्ये शैक्षणणक साहहतयाची रक्कम ववद्याथ्यांच्या बाँक

खातयामध्ये िमा करण्यासींदभाात पालक तथा ववद्याथ्यां चा प्रनतसाद न
ममळाल्हयामळ
ु े तयाींच्या बाँक खातयात रक्कम िमा करणे महानगरपामलकेस
शक्य झाले नाही.

सन २०१७-१८

मध्ये उल्हहासनगर महानगरपामलका शाळाींमर्ील

ववद्याथ्यांच्या गणवेश व र्इतर शैक्षणणक साहहतय खरे दीसाठी ननववदा
मागववण्याची कायावाही महानगरपामलकेमाफात सरु
ु आहे.
-----------------

माले गाांि (िा.जज.नामशि) ये थे स्थातनि स्िराज्य सांस्था अनुदान
योजने िून चांदनपुर ी रोड िे आईमरी मांदीर या रस्त्याचे
ररसफेमसांगचे िाम िरण्याबाबि

(४०)

*

८८२५५

श्री.आमसफ शेख (मालेगाांि मध्य) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१)

मालेगाींव (ता.जि.नामशक) येथे स्थाननक स्वराज्य सींस्था अनद
ु ान

योिनेतून चीं दनपरु ी रोड ते आईमरी मींदीर या रस्तयाचे ररसफेमसींगचे काम

करण्याकररता रु. ७५,००,०००/- मींिूर करण्यात आले असल्हयाचे ननदशानास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, उक्त काम अतयींत ननकृष् दिााचे झाले असल्हयाबाबत

नागररकाींनी अनेक तक्रारी मालेगाींव महानगरपामलका आयक्
ु ताींना दे ऊनही

याबाबत आवचयक चौकशी करण्यात आली नसल्हयाने माहे िुन, २०१७ मध्ये
वा तयादरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी नागररकाींमध्ये तीव्र सींताप व्यक्त होत असन
ु
तयाींनी उक्त कामाची गण
ु ननयींत्रण ववभागाकडून चौकशी करण्याची मागणी
करुन चौकशी पण
ु ा होईपयात कामाचे दे यक अदा करु नये अशी मागणी केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय असल्हयास

चौकशीत काय आढळून आले व तयानस
ु ार पढ
ु े कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मालेगाव महानगरपामलकेस हदनाींक १६.०१.२०१६
च्या शासन ननणायान्वये रु.७५ लक्ष र्इतके रस्ता अनद
ु ान मींिूर करण्यात आले
आहे.

सदर अनद
ु ानातून महासभा ठराव क्र.१२३, हदनाींक १८.०४.२०१६

अन्वये सहा रस्तयाींच्या कामाींना मींिूरी दे ण्यात आली.

तयामध्ये चीं दनपरु ी रोड ते आईमरी मींदीर पयंत रस्ता ररसफेमसींग

करणे या रु.१८,५०,०००/- र्इतक्या रकमेच्या कामाचा समावेश होता.

(२) व (३) सदर काम ई-ननववदा प्रफक्रया राबवून हद.२५.०१.२०१७ रोिी पूणा
करण्यात आले आहे. सदरच्या कामाबाबत अद्यापपयंत महानगरपामलकेकडे
कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.

तथावप, सदरच्या कामाचे त्रयस्थ पक्ष ताींब्रत्रक लेख ापरीक्षण शासकीय

तींत्रननकेतन, र्ुळे याींचेकडून हद.२१.०२.२०१७ रोिी करुन घेण्यात आले आहे.
तयानींतरच याबाबतचे दे यक महानगरपामलकेमाफात अदा करण्यात आलेले
आहे. या कामासाठी रु.१८,२७,६३७/- र्इतका खचा झालेला आहे.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

परभणी जजल््यािील महा ई-से िा िें द्र चालिािडून जादा शुल्ि
आिारण्याि ये ि असल्याबाबि

(४१)

*

९३३५७

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) महाऑनलाईन तफे चालववण्यात येणाऱ्या महा ई-सेवा केंद्राींना ववववर्

प्रमाणपत्रे दे ण्यासींदभाात शासनाने दर ठरवन
हदलेले असताना परभणी
ू
जिल्ह्यातील अनेक महा ई-सेवा केंद्रचालक ववद्याथी व नागररकाींना अर्र्कचे
शल्ह
ु क आकारत आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणी परभणीचे तहसीलदार याींच्याकडून
करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

चौकशी
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(३) असल्हयास, सदरची चौकशी पण
ू ा झाली आहे काय व तयानस
ु ार ववद्याथी

व नागररकाींवर िादा शल्ह
ु क आकारणाया महा ई-सेवा केंद्रचालकाींवर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे अीं शत: खरे आहे
(२) होय

(३) व (४) चौकशी दरम्यान एकुण ०६ महा ई- सेवा केंद्र चालक दोषी
आढळलेले असून सदर महा ई-सेवा केंद्रे बींद करण्यात आली आहेत. तसेच या

ववभागाच्या हद.२७.िुल,ै २०१६ च्या पत्रानस
ु ार सींबींर्र्ताींवर दीं डातमक कारवाई

करण्याच्या व आवचयकता भासल्हयास फौिदारी गन्ु हे दाखल करुन महा ईसेवा केंद्राींची परवानगी रदद करण्याच्या सूचना जिल्हहार्र्कारी , परभणी याींना
दे ण्यात आल्हया आहेत.

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

गडधचरोली जजल््यािील मशष्ट्यित्ृ िी घोट्याळ्यािील िपासणी अधधिारी
रविांद्र पाटील याांनी चौिशीमध्ये िेले ला गैर व्यिहार

(४२)

*

९३१९२

डॉ.दे िराि होळी (गडधचरोली) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील काय :(१) गडर्चरोली जिल्ह्यातील सन २०१४-१५ च्या कोट्यवर्ी रूपयाच्या
मशषयवतृ ती घो्ाळा प्रकरणात तपासणी अर्र्कारी श्री.रववींद्र पा्ील स्थाननक

गन्ु हे शाखा गडर्चरोली याींनी चौकशी करून गरु
ु साई, रोहहत बोमानवार, समथा

बालािी, शालोम व अस्पयर महाववद्यालय तसेच साववत्री बाई फुले व

मशवनेरी सींस्था याींच्यावार हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१४ ते २९ िानेवारी, २०१५
दरम्यान एफ आय आर दाखल केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, तपासणी अर्र्कारी श्री रववींद्र पा्ील याींनी चौकशी दरम्यान

या सींस्था चालकाींकडून व अर्र्काऱ्याींकडून नाहक पोमलस कारवाईची तसेच

अ्क करण्याची र्मकी दे वन
ू मोठ्या प्रमाणात खीं डणी वसल
ू केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, याबाबत मा. मख्
ु यमींत्री याींना हदनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१६
रोिी श्री रववींद्र पा्ील याींनी पदाचा गैरवापर करून केलेल्हया गैरव्यवहाराची

चौकशी करून तयाींना सेवेतून बडतफा करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रतीननर्ी
याींनी पत्र हदले आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
आढळून आले व तद्नस
ु ार
करण्यात येत आहे,

काय

सदर अर्र्का-यावर कोणती कारवाई केली वा

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) गडर्चरोली जिल्ह्यातील सन २०१४-१५ च्या

मशषयवतृ ती घो्ाळा प्रकरणात एकूण ९ गन्ु हे दाखल करण्यात आले आहेत.
सदर गन्ु ्यापैकी ८ गन्ु ्याींचा तपास स्थाननक गन्ु हे शाखा, गडर्चरोली

याींच्याकडे आहे तर १ गन्ु ्याचा तपास राज्य गन्ु हे अन्वेषण ववभाग,
गडर्चरोली याींचेकडे वगा करण्यात आला आहे.

(२) सदर प्रकरणाच्या तपासामध्ये अशी बाब ननषपन्न झालेली नाही.

(३) व (४) होय, हे खरे आहे. सदर अिााच्या अनष
ु ींगाने अपर पोलीस

अर्ीक्षक याींनी सववस्तर चौकशी केली असता चौकशीअीं ती अिाा त केलेल्हया
आक्षेपात तथ्य आढळून आले नाही.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

भोगिे (िा.सािांििाडी, जज.मसांधुदुग)ा गािािील िलाठ्याला
लाच घे िाना पिडल्याबाबि

(४३)

*

८७१४९

श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील काय :-

(१) भोगवे (ता.सावींतवाडी, जि.मसींर्द
ु ग
ु ा) गावाचे तलाठी श्री.ममलीींद पो्भरे

याींना िमीनीच्या फेरफार रजिस््रमध्ये नोंद घालून ७/१२ च्या प्रती
दे ण्यासाठी लाच स्वीकारताना लाचलच
ु पत प्रनतबींर्क ववभागाने तयाींच्या कुडाळ
येथील राहतया घरावर र्ाड ्ाकून हदनाींक ८ मे, २०१७ रोिी वा तयासम
ु ारास
रीं गेहात पकडले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी

करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व तद्नस
ु ार तलाठी
श्री.ममलीींद पो्भरे याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.

(२),(३) व (४) प्रस्तत
ू प्रकरणी लाचलच
ु पत प्रनतबींर् कायदा सन १९८८ च्या
कलम ७,१३,१(ड) सह १३(२)प्रमाणे गन्ु हा दाखल करण्यात आला असून उप

ववभागीय अर्र्कारी, सावींतवाडी याींनी आरोपी लोकसेवक श्री.पो्भरे याींना
हद.०९/०५/२०१७ पासन
ू ननलींब्रबत केले आहे. सदर गन्ु ्याचा तपास सरू
ु आहे.
-----------------

पालघर शहरािील १५ र्इमारिी धोिादायि असल्याबाबि
(४४)

*

९३४५८

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) पालघर शहरातील १५ र्इमारती र्ोकादायक असल्हयाचे माहे मे , २०१७ च्या
पहहल्हया आठवड्यात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर र्इमारतीची शासनामाफात पाहणी केली आहे काय,
पाहणीचे ननषकषा काय आहेत व तद्नस
ु ार पालघर शहरात र्इमारती पडून
जिववत व ववततहानी होवू नये म्हणून शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) पालघर नगरपररषदे ने नगरपररषद हद्दीतील

र्ोकादायक र्इमारतीची माहे एवप्रल मध्ये तपासणी केली असता ७ र्इमारती
र्ोकादायक असल्हयाचे ननदशानास आले आहे.
(२) र्ोकादायक

र्इमारतीच्या

मालकाींना

तसेच

भोगव्ादाराींना

र्इमारती

ररकाम्या करण्याबाबत महाराषर नगरपररषदा, नगरपींचायती व औद्योर्गक
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नगरी अर्र्ननयम, १९६५ च्या तरतद
ू ी अन्वये नो्ीशी बिावण्यात आल्हया

असून, स्थाननक वतामानपत्रामध्ये हदनाींक ०४/०५/२०१७ रोिी िाहहर सूचना
प्रमसध्द केलेली आहे.
तद्नींतर

मख्
ु यार्र्कारी,

पालघर

नगरपररषद

याींनी

हदनाींक

१३/०७/२०१७ रोिी केलेल्हया प्रतयक्ष पाहणीनस
ु ार सदरहू र्इमारतीमध्ये पूवी ७२
रहहवासी रहात होते. वरील कायावाहीमळ
ु े ५४ रहहवाचयाींनी अन्य हठकाणी
स्थलाींतर केले असून, सद्यजस्थतीत तया हठकाणी १८ रहहवासी रहात आहेत .
तयाींनी सध्ु दा सरु क्षक्षत हठकाणी स्थलाींतररत व्हावे, याबाबत नगरपररषदे कडून
कायावाही करण्यात येत आहे.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

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

नागपूर जजल्हयािील िु ही ये थील ठाणे दार ि उपतनररक्षि याांना
लाच घे िाना अटि िेल्याबाबि

(४५)

*

९२७५४

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे
(िळमनरु ी) : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर जिल्हहयातील नागपूर उमरे ड रोडवर असलेल्हया ढाबा मालकाचा

मा. सवोच्च न्यायालयाच्या आदे शानींतर दारू परवाणा रद्द झाल्हयामळ
ु े तयाीं नी
रस्तयापासून ५०० मम्र आतमध्ये ववकत घतलेल्हया िममनीवर एका व्यक्तीने
हक्क साींगून कुही पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली, या तक्रारीवर कारवाई
न करण्यासाठी कुही पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार व उपननररक्षक याींनी साडेचार

लाख रुपयाींची लाच ढाबा मालकाकडे मार्गतली असता हदनाींक २७ िून,
२०१७ रोिी वा तयासम
ु ारास दोन लाख रूपयाींची लाच घेताना दोन्ही
ठाणेदारास लाचलच
ु पत प्रनतबींर्क ववभागाने अ्क केली असल्हयाची माहहती
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यातील एका ठाणेदाराला लाच घेताींना दस
ु -याींदा अ्क
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय
(३)

असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(४) असल्हयास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले, तयानस
ु ार शासनाने सदर लाच
घेणा-याींवर

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

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

(३),(४) व (५) आरोपी लोकसेवकाववरूद्ध लाचलच
ु पत प्रनतबींर्क कायद्यान्वये
गन्ु हा दाखल केला असून सदर गन्ु ्यात तयाींना अ्क करण्यात आली
आहे.सदर गन्ु ्याचा तपास सरू
ु असून आरोपी लोकसेवकास शासकीय सेवेतून
ननलींब्रबत केले आहे.

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

लािरू महानगरपामलिे च्या घनिचरा व्यिस्थापनाि
(४६)

*

िोट्यिधीांचा गैर व्यिहार झाल्याबाबि

९३६०६

श्री.प्रशाांि बांब (गांगापूर) : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) लातूर महानगरपामलकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनात कननषठ अर्र्काऱ्याींनी
अर्र्कार नसताना वाहनर्ारकाींशी करार करुन कोट्यवर्ी रुपये अदा करणे ,

ऑनलाईन ननववदा न मागवताच कचरा गोळा करणे र्इ. बाबतीत कोट्यवर्ीींचा
गैरव्यवहार केल्हयाची बाब हदनाींक २१ िानेवारी, २०१७ चे सम
ु ारास ननदशानास
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, लेख ापररक्षकाींनी डींवपींग ग्राउीं डवर ्ाकण्यासाठी दाखववण्यात
आलेला २ को्ी १५ लाख ७१ हिार ६५० रुपयाींचा खचा
हे ही खरे आहे काय,

अमान्य केला आहे,

(३) असल्हयास, आयक्
ु त फकींवा उपायक्
ु ताींनी करारनामे करणे आवचयक
असताना स्वच्छता ववभाग प्रमख
ु ाींनी व कननषठ अर्र्काऱ्याींनी करारनामे
करुन मागील साडेचार वषाात सदर कोट्यवर्ी रुपयाींचा गैरव्यवहार केला आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास
चौकशीत काय आढळून आले व तयानस
ु ार सींबींर्र्ताींवर कोणती कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे अीं शत: खरे आहे.
हदनाींक

मख्
ु य लेख ा पररक्षक, लातूर शहर महानगरपामलका याींनी तयाींचे
१२

िानेवारी,

२०१६

च्या

पत्रान्वये

सादर केलेल्हया

१८.१०.२०१५ ते ३१.१०.२०१५ या कालावर्ीच्या साप्ताहहक

हदनाींक

लेख ा पररक्षण

अहवालात अननयममतता झाल्हयाची बाब ननदशानास आली आहे.
(२) होय, हे खरे आहे.

(३) हे अीं शत: खरे आहे.
पररक्षण

अहवालात

करारनामे

आयक्
ु त/उपायक्
ु त

याींनी

करणे

आवचयक असताना कननषठ अर्र्काऱ्याींनी केल्हयाबाबत आक्षेप घेण्यात आला
आहे.

(४) लेख ा पररक्षण अहवालाच्या अनष
ु ींगाने पढ
ु ील कायावाही करण्यात येत
असल्हयाचे महानगरपामलकेने कळववले आहे.
(५) प्रचन उद््ावत नाही

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

ने िासा िालुक्यािील (जज. अहमदनगर) सेंरल बॅि ि उस्थळ दुमाला
ये थील मीनी बाँि या दोनही बाँि ानी ममळू न अने ि शे िि-याांची
लाखो

(४७)

*

९२२३६

पयाांची फसिणूि िे ल्याबाबि

श्री.बाळासाहेब मरु िुटे (नेिासा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) नेवासा तालक्
ु यातील ( जि. अहमदनगर ) सेंरल बाँक व उस्थळ दम
ु ाला

येथील मीनी बाँक या दोन्ही बाँकानी ममळून अनेक शेतक-याींची लाखो रूपयाींची
फसवणूक केल्हयाची घ्ना हदनाींक २१ एवप्रल,२०१७ रोिी वा तयासम
ु ारास
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय असल्हयास

चौकशीत काय आढळून आले व तयानस
ु ार पढ
ु े काय कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे,
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(३) असल्हयास, या प्रकरणी स्थाननक पोमलस स्थानकाींत कोणतया कलमान्वये
गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे व फकती िणाींना अ्क केली आहे
करण्यात येत आहे,

वा

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) व (३) होय,
सदर

प्रकरणी

ग.ु र.नीं.१७८/२०१७

नेवासा

भा.दीं .वव.कलम

पोलीस
४२०,

स््े शन,

४०६,

अहमदनगर

३८१,

४६५

येथे

अन्वये

हद.०५/०४/२०१७ रोिी एका आरोपी ववरुध्द गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे.
सदर गन्ु ्यात सेंरल बाँकेचे मॅनेिर याींच्याकडे चौकशी केली असता बाँकेतील
एकुण ४७ खातेदाराींची एकुण १२,८२,९८२/- रुपयाींचा अपहार केल्हयाचे आढळून
आले आहे. तयाअनष
ु ींगाने बाँकेकडून अर्र्क परु ावे गोळा करुन आरोपीचा शोर्
घेण्यात येत असून गन्ु ्याचा तपास चाल ु आहे.
(४) ववलींब झाला नाही.

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

’क्ाय’ या सांस्थेच्या पाहणीि राज्याि बाल िामगाराांच्या सांख्ये ि
िाढ झाल्याचे आढळल्याबाबि
(४८)

*

९३०७३

श्री.एिनाथराि खडसे (मक्
ु िाईनगर) :

सन्माननीय

िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) राज्यात बाल कामगाराींच्या सींदभाात क्राय (चाईल्हड राईट्स ॲन्ड य)ु या
सींस्थेने केलेल्हया पाहणीत ७,२७,९३२ बाल कामगार आढळुन आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर पाहणीमध्ये बालकामगाराींमध्ये वाढ होण्याची मख्
ु य
कारण ननरक्षरता हे असल्हयाचे नमद
ु केले आहे,हे ही खरे आहे काय,

61

(४) असल्हयास, बालकाींना कामापासन
ु दरु ठे वण्यासाठी आणण मशक्षणाची गोडी

ननमााण होण्यासाठी शासनाने कोणतया उपाययोिना केल्हया वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१)

हे खरे नाही.

सन २०११ च्या िन गणनेच्या अहवालानस
ु ार राज्यात ४ लाख ९६ हिार

९१६ बालमिूर म्हणन
ू काम करीत आहेत. परीं त ु सन २००१ च्या तल
ु नेत सन
२०११ मध्ये कामगाराींच्या सींख्येत ४.७३% घ् झाली आहे. हे खरे आहे.

तथावप, र्इींग्रिी दै ननक हहींदस्
ु तान ्ाईम्स मध्ये हद.१३/०६/२०१६ रोिी

चाईल्हड राईट्स ॲन्ड यू (क्राय) या सींस्थेच्या अहवालाच्या आर्ारे या

आशयाची बातमी आली होती व तयावर शासनाने हद.१८/०६/२०१६ च्या
पत्रान्वये

सींपादक,

दै ननक

हहन्दस्
ु थान

्ाईम्स

वस्तजु स्थतीवर आर्ारीत नसल्हयाचे कळववले आहे.

याींना

सदर

बातमी

(२) प्रचन उद््ावत नाही.

तथावप, शासनाने हद.१८/०६/२०१६ च्या पत्रान्वये सींपादक, दै ननक

हहन्दस्
ु थान ्ाईम्स याींना सदर बातमी वस्तजु स्थतीवर आर्ारीत नसल्हयाचे
कळववले आहे.

(३) चाईल्हड राईट्स ॲन्ड यू (क्राय) या सींस्थेने केलेल्हया पहाणीमध्ये बाल

कामगाराींमध्ये झपाट्याने वाढ होण्याचे मख्
ु य कारण ननरक्षरता हे असल्हयाचे

नमद
ु केल्हयाची बातमी हद.१३/०६/२०१६ रोिीच्या र्इींग्रिी दै ननक हहींदस्
ु तान
्ाईम्समध्ये आली होती, हे खरे आहे.

(४) महाराषर राज्यात २००५ ते डडसेंबर, २०१६ या कालावर्ी मध्ये एकूण

२४३९ र्ाडसत्रे घेण्यात आली असन
ू ४०९५ आस्थापनाींमर्ून ६५०६ बाल
कामगाराींना मक्
ु त करण्यात आले आहे व २६४६ दोषी मालकाींना अ्क
करण्यात आली आहे.

ववववर् प्रमसजध्द माध्यमाींमाफात िनिागत
ृ ी केली िात आहे. बाल

मिुराींचे अर्र्क प्रमाण असलेल्हया १५ जिल्ह्याींमर्ील ३४४ ववशेष प्रमशक्षण
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केंद्रामध्ये माचा २०१७ अखेर पयंत ८७१२ मल
ु े मशक्षण घेत आहेत. बाल
कामगार प्रकल्हप सूरु झाल्हयापासून एकूण ५९६०० मल
ु ाींना मशक्षणाच्या मळ
ु
प्रवाहात आणण्यात आले आहे.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

पुणे महानगरपामलिा हद्दीिील गािाांना टाँि रद्िारे िरण्याि आले ल्या
पाणीपुर िठ्याि गैर व्यिहार झाल्याबाबि

(४९)

*

९४८६१

श्रीमिी मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील काय :(१) पण
ु े शहर

महानगरपामलका हद्दीतील गावाींना ्ाँ करद्वारे पाणीपरु वठ्याचा

वषााला ४५ लाख रुपये खचा येत होता परीं त ु सन २०१५ पासून सदर खचाात
पाच प् वाढ झाल्हयाचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, हा खचा ४५ लाखाींवरून २ को्ी ५० लाखापयंत गेला असून
प्रशासनातील अर्र्कारी आणण ्ाँ कर चालक हे पाणी आिूबािूच्या बाींर्काम

व्यावसानयकाींच्या बाींर्कामासाठी वापरत असल्हयाचे ननदशानास आले, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ज्या अर्र्कारी व कमाचारी याींनी ्ाँ करद्वारे पाणीपरु वठा

करण्याच्या ब्रबलामध्ये गैरव्यवहार केला अशा अर्र्काऱ्याींवर कोणती कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे,

(४) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) • पण
ु े महानगरपामलका हद्दीतील ज्या
भागामध्ये महानगरपामलकेचे ननयममत पाणीपरु वठा होऊ शकत नाही, तसेच
दे ख भाल दरु
ु स्तीमळ
ु े काही भागाींतील पाणीपरु वठा खीं डीत झाल्हयास अशा
हठकाणी ्ॅं करने पाणीपरु वठा करण्यात येतो.
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सन २०१२-१३ पासून सन २०१६-१७ पयंतची पण
ु े महानगरपामलकेच्या

•

हद्दीतील गावाींना ्ाँ करव्दारे केलेल्हया पाणीपरु वठ्याच्या खचााची माहहती खालील
प्रमाणे आहे :-

अ.क्र.

सन

झालेला एकूण खचा
(रक्कम रुपये को्ीमध्ये)

१

२०१२-१३

२.४६

३

२०१४-१५

२.३७

२
४
५

एकूण
•

२०१३-१४

१.४८

२०१५-१६

३.९२

२०१६-१७

६.५१

१६.७४

सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या कालावर्ीत पाण्याच्या त्
ु वड्यामळ
ु े

एक हदवस आड ्ाँ करने पाणीपरु वठा करावा लागत होता.
खचाामध्ये वाढ झाल्हयाचे हदसून येते.
•

तयामळ
ु े यावषी

तथावप, कोणतयाही बाींर्काम व्यवसानयकाींच्या बाींर्कामासाठी पण
ु े

महानरगपामलकेच्या ्ाँ करचे पाणी वापरण्यात येत असल्हयाची बाब ननदा शनास
आली नसल्हयाचे पण
ु े महानगरपामलकेने कळववले आहे.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

लोअर परळ डडजव्हजन, डॉ. ई. मोझेस मागा, जी/दक्षक्षण विभाग
ये थील बृहनमुांबई महानगरपामलिेच्या ममळििीिरील
झोपडपट्टी पुनिासन योजने बाबि

(५०)

*

८५३७६

ां े (िरळी), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी) :
श्री.सतु नल मशद

सन्माननीय गहृ तनमााण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-
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(१) लोअर परळ डडजव्हिन, डॉ. ई. मोझेस मागा, िी/दक्षक्षण ववभाग
सी.्ी.एस.

क्र.

१७/४७

(भाग)

येथील

महानगरपामलकेच्या

बहृ न्मींब
ु ई

ममळकतीवरील झोपडपट्टी पन
ु वासन योिनेचे पररमशष्-२ तयार करण्याचे काम

सरु
ु करण्यात आले असता मा. मींत्री, गहृ ननमााण याींच्याकडून हदनाींक ०३
िानेवारी, २०१५ रोिीच्या आदे शान्वये सदर सवेक्षणाच्या कामास स्थर्गती
दे ण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, हदनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१५ रोिी सदरहू स्थर्गती आदे श
उठववल्हयानींतरही आिपयंत १५ महहन्याींचा कालावर्ी लो्ला तरी दे ख ील

सदरहू सवेक्षणाचे काम महानगरपामलकेने सरु
ु केलेले नसल्हयाने सम
ु ारे ३०००
झोपडपट्टीवासीय हक्काच्या घराींपासून वींर्चत राहहले आहेत, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, शासनाने सदरहू प्रलींब्रबत पन
ु वासन योिनेची चौकशी केली
आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले आहे आणण सदरहु पन
ु वासन
योिनेस गती ममळण्यासाठी शासनाकडून आितागायत कोणती कायावाही
करण्यात आली वा येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. प्रिाश महेिा : (१) होय, हे खरे आहे.
(२)

व (३) गहृ ननमााण ववभागाच्या हद.३०/१०/२०१५ च्या पत्रान्वये स्थर्गती

उठववण्यात

आली

आहे.

तयानींतर

हद.८/१२/२०१५

पासन
ू

झोपडीर्ारकाींच्या सवेक्षणाचे काम पूणा करण्यात आलेले आहे.
उवाररत

१३८३

हद.११/७/२०१७

झोपडीर्ारकाींच्या

पासन
ू

सरु
ु

करण्यात

महानगरपामलकेचा अहवाल आहे.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

सवेक्षणाचे

काम

आलेले

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

२६४६

महानगरपामलकेकडून

आहे,

असा

बहृ न्मींब
ु ई
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(५१)

निी मुांबई शहरािील धोिादायि र्इमारिीांबाबि

*

८६४३०

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) नवी मींब
ु ई शहरातील एकूण ३१५ र्इमारती र्ोकादायक असून तयापैकी ५२
र्इमारती अनतर्ोकादायक असल्हयाची अर्र्कृत घोषणा महानगरपामलकेने माहे
मे, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान के ली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, एफएसआय घेऊन र्इमारतीींचा पन
ु ववाकास व्हावा यासाठी अनेक

गहृ ननमााण सींस्थाींनी सींरचनातमक अहवाल तयार करुन प्रस्ताव सादर केलेले
आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने ननणाय घेतला आहे काय, तयाचे स्वरुप
काय आहे,

(४) असल्हयास, र्ोकादायक र्इमारतीमध्ये राहणा-या रहहवाचयाींची पयाायी
व्यवस्था करण्यात आली आहे काय,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे.

नवी मींब
ु ई महानगरपामलका कायाक्षेत्रातील र्ोकादायक र्इमारतीींच

सवेक्षण करुन सन २०१७-१८ या कालावर्ीत एकूण ३१५ र्ोकादायक
र्इमारतीींची यादी वतामानपत्रात, तसेच महानगरपामलकेच्या सींकेतस्थळावर
प्रमसद्ध करण्यात आली आहे.
(२) होय,

मसडकोने बाींर्लेल्हया व र्ोकादायक अथवा मोडकळीस आलेल्हया

र्इमारतीींबाबत

शासन अर्र्सूचना हद.०४/०२/२०१५ नस
ु ार सदर र्इमारती

र्ोकादायक/ मोडकळीस आलेल्हया आहेत, याबाबत ननणाय घेण्यासाठी आयक्
ु त,
नवी मींब
ु ई महानगरपामलका याींच्या अध्यक्षतेख ाली सममती गठीत करण्यात
आली आहे.

सदर सममतीसमोर पन
ु बांर्णीचे एकूण २० प्रस्ताव सादर झालेले आहेत.
(३) आयक्
ु त, नवी मींब
ु ई महानगरपामलका याींच्या अध्यक्षतेख ाली गठीत
केलेल्हया पाहणी सममतीपढ
ै ी पन
ु े प्राप्त २० प्रस्तावाींपक
ु बांर्णीचे १२ प्रस्ताव
पात्र ठरववण्यात आले असून ८ प्रस्ताव अपात्र ठरववण्यात आले आहेत.
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(४) शासन पररपत्रक, हद.०५/११/२०१५ नस
ु ार िन्
ु या/मोडकळीस आलेल्हया

र्इमारतीींबाबत पावसाळ्यापूवी करावयाच्या कायावाहीबाबत मागादशाक सूचना
ननगाममत करण्यात आल्हया आहेत. तयानस
ु ार खािगी र्इमारती/सींस्था याींनी
र्ोकादायक र्इमारतीींमध्ये राहणाऱ्या रहहवाशाींची पयाायी व्यवस्था तयाींनीच
करावयाची आहे.

(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

जळगाि जजल्हयािील यािल िनविभागाचे सहाय्यि िनसांर क्षि
सुयाि ाांि नाले याांना लाच घे िाना अटि िे ल्याबाबि
(५२)

*

८९९८३

श्री.उनमेश पाटील (चाळीसगाि) :

सन्माननीय मख्
ु यमां् ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) िळगाव जिल्हहयातील यावल वनववभागाचे सहाय्यक वनसींरक्षक सय
ु ाकाीं त

नाले याींना १ लाख ८२ हिार रूपयाींची लाच घेताना लाचलच
ु पत प्रनतबींर्क
ववभागाने हदनाींक

२६ मे, २०१७ रोिी वा तयासम
ु ारास रीं गेहाथ अ्क केली

आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणात सय
ु ाकाींत नाले याींच्या मालमततेची चौकशी
करण्यात आली आहे काय,
(३)

असल्हयास,

अवैर्ररतीने

मालमतता

सींपाहदत

करणाऱ्या

व

लाच

घेणाऱ्या सय
ु ाकाींत नाले याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे,

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

(२) व (३) आरोपी लोकसेवक श्री.सय
ु ाकाींत नाले याींच्या घरझडतीत सापडलेल ी

रोख रक्कम िप्त करण्यात आली असून तयाींच्या मालमततेच्या अनष
ु ींगाने
कायावाही चालू आहे.
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आरोपी लोकसेवक श्री.सय
ु ाकाींत नाले याींना महसल
ू व वन ववभागाने

हद.३१/०५/२०१७ च्या आदे शान्वये ननलींब्रबत केले आहे.
(४) ववलींब झालेला नाही.

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

सीप्झ िे िु लाबा या मे रो-३ प्रिल्पाचा सुधाररि
आराखडा सादर िरणे बाबि

(५३)

*

८७३०२

श्रीमिी िप्ृ िी सािांि (िाांद्रे पूिा), श्री.अममि विलासराि

दे शमख
ु (लािूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (मशडी), श्री.अममन पटे ल

(मांब
ु ादे िी) : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील काय :(१) सीप्झ ते कुलाबा या मेरो-३ प्रकल्हपाच्या मागाातील ५००० झाडाींच्या
कततली व या प्रकल्हपास पयाावरण मींत्रालयाने नकार हदले असताींनाही सागरी

हद्द ननयींत्रण (सीआरझेड) क्षेत्रात मेरो प्रकल्हप प्रशासनाने ९ स्थानक

उभारावयाचे योिले असून तयामध्ये कफ परे ड येथील स्थानकासाठी ’’र्चल्हरन
पाका’’ सींपाहदत करण्यावरुन मा.उच्च न्यायालयाने हदनाींक १२ एवप्रल, २०१७

रोिी एमएमआरडीए आणण मींब
ु ई मेरो महामींडळाला सर्
ु ाररत आराखडा मसध्द
करण्याचे आदे श हदले आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पयाावरण मींत्रालयानेही स्थानक उभारण्यासाठी परवानगी
नाकारली असल्हयाचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर सर्
ु ाररत आराखडा एमएमआरडीए आणण मींब
ु ई मेरो
महामींडळाने तयार करुन मा.उच्च न्यायालयास सादर केला आहे काय व
तयाचे स्वरुप काय आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मींब
ु ई उच्च न्यायालयाने यार्चका क्र.८१४/२०१७

मर्ील प्रकरणामध्ये हद. १२ एवप्रल, २०१७ च्या आदे शानस
ु ार मींब
ु ई महानगर
प्रदे श ववकास प्रार्र्करण व मींब
ु ई मेरो रे ल कॉपोरे शनला कफ परे ड भय
ु ारी

मेरो स्थानकाच्या िागेबाबत असलेला सर्
ु ारीत आराखडा सादर करण्याचे
आदे श हदले होते.
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(२) मींब
ु ई मेरो रे ल कॉपोरे शनने भय
ु ारी स्थानकाींचे बाींर्काम करण्यासाठी
आवचयक असलेल्हया वक्ष
तोडीबाबत बहृ न्मींब
ु ई महानगरपामलकेच्या वक्ष
ृ
ृ

प्रार्र्करणाकडून (बी.के.सी. स्थानक वगळता) परवानगी प्राप्त केली आहे.
तसेच मींब
ु ई मेरो लाईन - ३ प्रकल्हपातील एकूण ९ स्थानके सीआरझेड
क्षेत्रामध्ये मोडत असून तयासाठी महाराषर सागरी फकनारपट्टी व्यवस्थापन
प्रार्र्करण/राज्य

स्तरीय

पयाावरणीय

आघात

मल्ह
ु याींकन

प्रार्र्करण

याींच्याकडून सीआरझेड अर्र्सूचना २०११ नस
ु ार परवानग्या प्राप्त केल्हया
आहेत.

(३) व (४) सर्
ु ाररत आराखडयाबाबत मींब
ु ई महानगर प्रदे श ववकास प्रार्र्करण

व मींब
ु ई मेरो रे ल कॉपोरे शन मल. याींनी मा. उच्च न्यायालयात शपथ पत्र
दाखल केले आहे. तयानस
ु ार, कफ परे ड मेरो स्थानकाचे सींपूणा बाींर्काम मींब
ु ई

शहराच्या ववकास आराखड्यातील ६०.९७ मी. रुीं दीच्या प्रकाश पेठे मागााच्या
हद्दीमध्ये ननयोजित असून ववकास आराखड्यामध्ये दशाववलेल्हया र्चल्हरन
पाकाची िागा बार्र्त होत नाही.

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

चांद्रपूर शहरािील अपूणा मल:तनस्सारण योजना पूणा िरणे बाबि
(५४)

*

९३५९३

श्री.नानाजी शामिुळे (चां द्रपरू ) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील काय :-

(१) चीं द्रपूर शहरात मल:ननस्सारण योिना कोट्यवर्ी खचा करूनदे ख ील पूणा

झाली नसल्हयाचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशानास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ही योिना आठ वषांनींतरही अपूणा असल्हयाची कारणे काय
आहेत,

(३) असल्हयास, उक्त योिनेबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची करणे काय आहेत ?
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श्री.

दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१),

(२),

(३)

व

(४)

• केंद्र

शासनाच्या

यआ
ु यडीएसएसएम्ी योिनेंतगात सन २००७ मध्ये चीं द्रपूर शहरासाठी रु.७२.०१
को्ीींची मल:ननस्सारण योिना

मींिूर आहे.

• प्रस्तत
ु योिनेमध्ये ४५ व २५ एमएलडी क्षमतेचे २ मलशध्ु दीकरण केंद्र व
१७६ फक.मी.लाींबीचे भूममगत पाईप लाईन ्ाकण्याचे प्रस्ताववत होते.

• प्रस्ताववत भूममगत पाईप लाईनपैकी रे ल्हवे, वन व परु ाततव ववभागाच्या
मान्यतेअभावी, सावािननक बाींर्काम ववभागाचे रस्ते व

नदी काठावरील

भूममगत पाईप लाईनसाठी येणारा अर्र्कचा आर्था क भार आणण शहरात काही

भागातील कमी रुीं दीचे रस्तयाींवरील घराींना पोहचणारा र्ोका ववचारात घेऊन

३५ फक.मी ची भूममगत पाईप लाईन मींिूर प्रकल्हपातून वगळण्याचा ननणाय
चीं द्रपूर महानगरपामलकेने घेतला आहे.

• प्रकल्हपामध्ये प्रस्ताववत कामाींपक
ै ी वगळण्यात आलेल्हया कामाींचे रु.६.३०
को्ी शासनास प्रतयावपात करुन चीं द्रपूर शहराची उवाररत मल:ननस्सारण
योिना पूणा केली आहे.

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

मुांबईिील अांमली पदाथा विरोधी विभागाच्या िाांददिली युतनटने
िरुणाांमध्ये नशे साठी िापरणा-या एलएसडी पे परची िस्िरी
िरणा-याांना िेले ली अटि
(५५)

*

८९४०६

श्री.प्रिाश सि
ु े (मागाठाणे), श्री.गणपि गायििाड

(िल्याण पूिा), श्री.जयप्रिाश मांद
ु डा (बसमि) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ईतील

अीं मली

पदाथा

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

ववरोर्ी ववभागाच्या काींहदवली यनु न्ने

तरुणाींमध्ये नशेसाठी वापरणा-या एलएसडी पेपरची तस्करी करणा-या दोघाींना

माहे मे, २०१७ च्या पहहल्हया आठवड्यात वा तयादरम्यान अ्क केली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या दोघाींकडून पोलीसाींनी २ लाख ३० हिार रुपयाींचे एलएसडी
पेपर हस्तगत केले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय,
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(४) असल्हयास, चौकशीचे ननषकषा काय आहेत व तयानष
ु ींगाने दोषीवर कोणती
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१)

होय, हे खरे आहे.

(२), (३) व (४) हदनाींक ०१.०५.२०१७ रोिी काींहदवली यनु न् अीं मली पदाथा

ववरोर्ी कक्ष, गन्ु हे शाखा, मींब
ु ई याींनी सॅमसन डेन्सन रोझाररओ व रोहन
रािु ओवाळ याींचे कडील झडतीत ४६ एल.एस.डी डॉ्स पेपर फकींमत
२,३०,०००/- िप्त करण्यात येऊन तयाींना

अ्क करण्यात आले आहे. सदर

र्इसमाींववरुध्द ग.ु र.क्र.२६/२०१७ कलम (८) सह २२ (ब),२९ एन.डी.पी.एस. ॲक््
१९८५ अन्वये न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात येत आहे.
(५) प्रचन उद््ावत नाही

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

िळमनुर ी शहराि (जज.दहांगोली) राजपुि स्मशानभूमी िे धोबी घाट
पयंिच्या रस्त्याचे िाम तनिृ ष्ट्ट दजााचे झाल्याबाबि

(५६)

*

८६८९३

डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरु ी), अॅड.यशोमिी ठािूर

(तििसा), प्रा.विरें द्र जगिाप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी),
श्री.अममन

पटे ल

(मांब
ु ादे िी),

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

पजश्चम) :

(१) कळमनरु ी शहरात (ता.जि.हहींगोली) येथील रािपत
ु स्मशानभूमी ते र्ोबी

घा् पयंतच्या रस्तयाचे काम ननकृष् दिााचे झाले असल्हयाचे स्थाननक

नगरसेवक याींनी जिल्हहार्र्कारी, हहींगोली याींना माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा
तयादरम्यान ननवेदनाद्वारे ननदशानास आणून हदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय तद्नस
ु ार दोषीींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) असल्हयास, सदर रस्तयाच्या कामाच्या दिेत सर्
ु ारणा करण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) कळमनरु ी येथील रािपत
ू स्मशानभम
ू ी ते र्ोबी

घा् या रस्तयाच्या कामाची चौकशी करण्याबाबत श्रीमती वननता गींि
ु कर,
नगरपररषद सदस्या, नगरपररषद कळमनरु ी याींनी जिल्हहार्र्कारी, हहींगोली

याींना ननवेदन हदलेले
(२)

व

(३)

वरील

आहे.

ननवेदनासींदभाात

आवचयक

कायावाही

करण्याचे

जिल्हहार्र्कारी, हहींगोली याींनी मख्
ु यार्र्कारी, नगरपररषद कळमनरु ी याींना
सूर्चत केले.

सदर रस्तयाच्या कामाचे त्रयस्थ ताींब्रत्रक परीक्षण शासकीय तींत्र

ननकेतन, हहींगोली याींच्यामाफात हदनाींक ३ व ४ िून, २०१७ रोिी करण्यात
आले आहे.

ताींब्रत्रक परीक्षण अहवालात Satisfactory असा शेरा नमूद असल्हयाचे

व तयामळ
ु े सदर काम ननकृष् दिााचे झाले नसल्हयाचे जिल्हहार्र्कारी, हहींगोली
याींनी नमूद केले आहे.
या ताींब्रत्रक परीक्षण अहवालात सूचववल्हयानस
ु ार रस्तयाच्या दोन्ही

बािूस आवचयक तेथे भराव ्ाकण्यात आला असून
आला आहे.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.

रोलरद्वारे दाब दे ण्यात

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

नागपूर शहरािील दुय्यम तनबांधिासह ७ जणाांनी बनािट
(५७)

*

िागदप्ाद्िारे जममन विक्ी िेल्याबाबि

८९४०२

डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्िर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर शहरातील दय्ु यम ननबींर्क ३ नारा व मसताबडी मींडळाचे तलाठी,
मींडळ अर्र्कारी व र्इतर ७ िणाींनी माहे मे २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान

बनाव् कागदपत्राींच्या आर्ारे एक िममन ववक्री प्रकरणी गैरव्यवहार केला
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, नागपूर शहरातील गन्ु हे शाखेच्या प्रॉप्ी सेलने सदर दय्ु यम

ननबींर्कासह ७ िणाींच्या ववरोर्ात गन्ु हे दाखल केले आहे, हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्हयास, सदर िममनीचा बािारभाव ३६ को्ी रुपयाींचा असता २३
को्ी ९४ लाख रूपयात िमीनीची ववक्री करण्यात आली व सदर दय्ु यम
ननबींर्काच्या सींगनमताने शासनाचा महसल
ु बडु ववण्यात आला आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्हयास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्हयास, चौकशीचे ननषकषा काय आहेत व तयानष
ु ींगाने सदर दोषीींवर

कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे , नसल्हयास, ववलींबाची कारणे
काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३), (४) व (५) सदर प्रकरणी बनाव्
कागदपत्राींच्या आर्ारे

िममन ववक्री घो्ाळा प्रकरणी प्राप्त फफयााहदस

अनस
ु रुन पोलीस स््े शन, कोतवाली, नागपूर येथे गन्ु हा क्र.७४/२०१७ भा.दीं .वव.
कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४०६, ३४ अन्वये गन्ु हा दाखल आहे.
सदर गन्ु ्यात दोन आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून तयाींच्याववरुद्ध
दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. सदर गन्ु ्याचा फौिदारी प्रफक्रया
सींहहता कलम १७३ (८) अन्वये तपास सरु
ु आहे.
-----------------

औरां गाबाद जजल्हयाि से फ मसटी प्रिल्पाांिगाि बसविण्याि आले ले
सीसीटीव्ही िॅमे रे बांद असल्याबाबि
(५८)

*

९४०३०

श्री.अब्द ल
ु सत्िार (मसल्लोड), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे िी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमिी
ठािूर (तििसा), श्रीमिी तनमाला गाविि (र्इगिपूरी) :
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय

औरीं गाबाद जिल्ह्यात सेफ मस्ी प्रकल्हपाींतगात दोन वषाापूवी २ को्ी

रुपये खचा करुन बसववण्यात आलेल्हया ४८ पैकी २८ सीसी्ीव्ही कॅमेरे बींद

असल्हयाची माहहती माहे िून, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशानास आली
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सदरील कॅमेरे दरु
ु स्ती करण्यासाठी पोमलसाींनी केलेल्हया
पत्रव्यवहाराला सींबींर्र्त कींपनीकडून कोणताही प्रनतसाद ममळत नसल्हयाचे
ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनस्तरावरुन चौकशी करण्यात आली
आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकशीअीं ती सीसी्ीव्ही कॅमेरे दरु
ु स्त करण्याबाबत व या

दरु
ु स्तीकडे दल
ु ाक्ष करणाऱ्या सदरील कींपनीवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे.

(२), (३) व (४) सदरील सीसी्ीव्ही कॅमेरे दरु
ु स्त करुन दे ण्याबाबत सींबींर्ीत

हनीवेल र्इीं्रनॅशनल कींपनीस पोलीस आयक्
ु त, औरीं गाबाद शहर याींच्याकडून
पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. तयानस
ु ार सदर कींपनीने ब्रबघाड झालेले

कॅमेरे दरु
ु स्त केले असून सद्यजस्थतीत सवा सीसी्ीव्ही कॅमेरे चालू/कायारत
आहेत. तसेच सदर कींपनीकडून सीसी्ीव्ही कॅमेऱ्यातील ताींब्रत्रक ब्रबघाड
दरु
ु स्तीसाठी एका अमभयींतयाची नेमणक
ु करण्यात आली असून तयाींच्याद्वारे
सीसी्ीव्ही कॅमेऱ्याींची वेळोवेळी दरु
ु स्ती करण्यात येते.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

िोल्हापूर शहरािील थेट पाईपलाईन योजने ि शासनाने घािले ल्या
नविन अटीमुळे महानगरपामलिे िर अधधि आधथाि
भार पडणार असल्याबाबि

(५९)

*

८६३५८

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्िर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) कोल्हहापरू शहरातील थे् पाईपलाईन योिनेसाठी शासनाने घातलेल्हया
नववन अ्ीींमळ
ु े महानगरपामलकेवर ४४ को्ी रुपयाींचा िादा आर्था क ताण
पडणार आहे, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्हयास,

हा

आर्था क

भार

शासनाने

उचलण्याची

महानगरपामलकेने वारीं वार केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

मागणी

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे व तयाचे स्वरुप
काय आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री.

दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

• केंद्र

शासनाच्या

यआ
ु यडीएसएसएम्ी

योिनेंतगात कोल्हहापूर शहरासाठी रु.४२५.४१ को्ी फकमतीची थे् पाईपलाईन
योिना

मींिूर करण्यात आली आहे.

• सदर मींिूर योिनेचा मळ
ु ववततीय आकृनतबींर् ८० ्क्के केंद्र हहस्सा, १०
्क्के राज्य हहस्सा व १० ्क्के महानगरपामलका असा होता.
• तथावप, केंद्र शासनाने यआ
ु यडीएसएसएम्ी च्या ववजततय आकृनतबींर्ामर्ील
केंद्र शासनाचा हहस्सा ६०% र्इतका कमी केल्हयाने राज्य शासनाने सदर
प्रकल्हपासाठी ६०% केंद्र हहस्सा, २०% राज्य हहस्सा, २०% महानगरपामलका
हहस्सा असा ववततीय आकृनतबींर् सर्
ु ाररत केला आहे.
• सर्
ु ाररत ववततीय आकृनतबींर्ामळ
ु े कोल्हहापूर महानगरपामलके बरोबर राज्य

शासनास सध्ु दा रु.४२.५४ को्ी र्इतका अनतररक्त हहस्सा उभारावा लागणार
आहे, हे खरे आहे.

(२)• सदर प्रकल्हपासाठी महानगरपामलका हहचयाची १० % वाढीव रक्कम
अनद
ु ान

म्हणन
ू

ममळणेसींदभाात

शासनास

महानगरपामलकेमाफात ठराव केला आहे.

कळववण्याबाबत

कोल्हहापरू

• तथावप, तशी कोणतीही मागणी कोल्हहापूर महानगरपामलकेकडून शासनास
प्राप्त झाली नाही.

(३) व (४) केंद्र शासनाने यआ
ु यडीएसएसएम्ी योिनेसाठी सर्
ु ाररत केलेल्हया

आकृनतबींर्ानस
ु ार (६०:२०:२०) आवचयक महानगरपामलका हहस्सा कोल्हहापूर
महानगरपामलकेने स्वउतपन्नातन
ू उभारणे क्रमप्राप्त आहे.
-----------------
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मौजे ओणीभाटी (िा.दापोली,जज.रत्नाधगरी) ये थील िरुणाने
भडिली ये थील जािपांचायिीच्या पुढाऱयाांि डून मारहाण
झाल्यामुळे आत्महत्या िे ल्याबाबि

(६०)

*

९२२७८

श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील

ां े (िोरे गाि),
(आां बेगाि), श्री.जयांि पाटील (र्इस्लामपूर), श्री.शमशिाांि मशद
श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू ), श्री.जजिें द्र आव्हाड (मांब्र
ु ा
िळिा) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) मौिे ओणीभा्ी (ता.दापोली,जि.रतनार्गरी) येथील तरुणाला भडवली

येथील िात पींचायतीच्या पढ
ु ाऱ्याींनी मारहाण केल्हयाने सदर तरुणाने माहे

एवप्रल, २०१७ च्या शेव्च्या सप्ताहात आतमहतया केल्हयाची घ्ना घडली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर घ्नेची शासनामाफात चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकशीचे ननषकषा काय आहेत व तद्नस
ु ार तरुणाला मारहाण
करणाऱ्या िातपींचायतीच्या पढ
ु ाऱ्याींवर शासनाने कोणती
करण्यात येत आहे,
(४)

कारवाई केली वा

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) सदर तरुणाने आतमहतया केली हे खरे आहे. परीं तू,
तयास
नाही.

िातपींचायतीच्या

पूढा-याींनी

मारहाण

केल्हयाचे

ननषपन्न झालेले

(२) व (३) सदर प्रकरणी दाभोळ सागरी पोलीस ठाणे येथे अकस्मात मतृ य ु
रजि. क्र. ०४/१७ सी.आर.पी.सी. १७४ प्रमाणे नोंद करण्यात आला होता.
चौकशीअीं ती ग.ु र. क्र. १७/२०१७ भादवव कलम ३०६, १४१, १४७, १४९, ३४१,
३२३, ५०६ प्रमाणे गन्ु हा नोंद करण्यात आला असून गन्ु ्याचा तपास सरु
ु
आहे.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------
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मुांबईिील मोहन श्रीिास्िि िु टुांबाने शे ि डो
गुि
ां िणूि दाराांना फसिल्याबाबि

(६१)

*

८९४५६

श्री.अममि साटम (अां धेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांि ठािूर

(पनिेल), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :
गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

(१) मींब
ु ईतील

मोहन श्रीवास्तव कु्ींु बाने शेकडो गींत
ु वणक
ू दाराींची कोट्यवर्ी
रुपयाींची फसवणक
ु केल्हयाची घ्ना हदनाींक २५ एवप्रल, २०१७ रोिी वा
तयासम
ु ारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या गींत
ु वणक
ू ीच्या प्रकरणात

डॉक््र व पोलीस याींचाही

समावेश असून श्रीवास्तव कु्ुींबाववरुध्द आर्था क गन्ु हे शाखेने कारवाई सरु
ु
केली आहे परीं त ु कारवाई अतयींत सींथगतीने होत असल्हयाचा आरोप होत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्हयास,चौकशीत काय आढळुन आले व तद्नस
ु ार गींत
ु वणक
ू दाराींची
फसवणक
ु करणाऱ्या श्रीवास्तव कु्ुींबावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा
येत आहे,
(५)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.

(२), (३) व (४) सदरहू प्रकरणी वनराई पोलीस स््े शन येथे ग.ु नों.क्र.
२२३/१६, कलम ४०६, ४०९, ४२०, १२०(ब), भा.दीं .वव. सह कलम ३, ४
एम.पी.आय.डी. ॲक्् अन्वये गन्ु हा नोंद करण्यात आला असून
गन्ु हयात दोन आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे.

सदर

सदर गन्ु हयातील पाहहिे आरोपीची मालमतता सींरक्षक्षत करण्यात

आली आहे. तपासादरम्यान

एकुण २९ बाँक खाती गोठवण्यात आली आहे.
तसेच रोख रक्कम रु. १७,५०,०००/- हस्तगत करण्यात आली आहे. सदर
प्रकरणी

२

आरोपीींववरुद्ध मा.ववशेष सत्र न्यायालय, मींब
ु ई येथे प्रथम
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दोषारोपपत्र

दाखल

करण्यात

आले

असन
ू

सदर

सी.आर.पी.सी. १७३(८) अन्वये सरु
ु ठे वण्यात आला आहे.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

गन्ु ्याचा

तपास

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

िल्याण डोंबबिली महानगरपामलिेच्या (जज.ठाणे ) रुजक्मणीबाई आणण
शास््ीनगर रुनणालयाि डॉक्टराांची पदे ररक्ि असल्याबाबि
(६२)

*

९२७७३

श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) कल्हयाण डोंब्रबवली महानगरपामलकेच्या (जि.ठाणे) रुजक्मणीबाई आणण
शास्त्रीनगर या दोन मोठ्या रुग्णालयाींसाठी डॉक््राींची ११५ पदे मींिूर आहेत

परीं तू तयापैकी केवळ ५४ पदे भरली गेली आहेत व उवाररत ववशेष तज्ञ
डॉक््राींची ६४ पदे व भूलतज्ञ व शल्हयर्चफकतसकाच्या ३ िागा ररक्ता आहेत
असे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, डॉक््राींअभावी रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णाींना उपचाराकररता
खािगी अथवा कळवा -उल्हहासनगर आणण मींब
ु ई येथील शासकीय रुग्णालयात
पाठववले िाते, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच महानगरपामलकेकडून ह््वाळा येथे वैद्यकीय महाववद्यालय सरु
ु
करण्याची प्रफक्रया दीड वषाापासून प्रलींब्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे, नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अीं शतः खरे आहे.
कल्हयाण-डोंब्रबवली

महानगरपामलकेच्या

आस्थापनेवर

वैद्यकीय

अर्र्कारी याींची एकूण ११५ पदे मींिूर आहेत. सदर पदाींपक
ै ी ५४ पदे भरलेली
असून ६१ पदे ररक्त आहेत.

उक्त ६१ पदाींपक
ै ी ३७ पदे ववशेषतज्ञ वैद्यकीय अर्र्कारी व २४ पदे ही

सामान्य वैद्यकीय अर्र्कारी आणण अपघात कक्ष वैद्यकीय अर्र्कारी याींची
आहेत.
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तसेच भल
ु तज्ञाींच्या एकूण ८

शल्हयर्चफकतसकाच्या ४

मींिूर पदाींपक
ै ी ४ पदे ररक्त आहेत. तर

मींिूर पदाींपक
ै ी

३ पदे ररक्त आहेत.

(२) महानगरपामलकेच्या रुग्णालयात उपलब्र् तज्ञ वैद्यकीय अर्र्काऱ्याींमाफात
रुग्णाींवर उपचार केले िातात. तथावप, रे डडओलॉिीस्् व फफजिमशयन या
पदाींवर सद्यजस्थतीत तज्ञ उमेदवार उपलब्र् न झाल्हयाने काही ववशेष सवु वर्ा
रुग्णालयात उपलब्र् नाहीत. तयामळ
ु े अनततातडीच्या प्रसींगी I.C.U. व

N.I.C.U., मस्ी स्कॅन र्इतयादीची आवचयकता भासल्हयास प्रथमोपचार दे वून,
रुग्णास मींब
ु ई व ठाणे येथे पाठववण्यात येते.

(३) व (४) मौिे माींडा-ह््वाळा येथे पजब्लक प्रायव्हे् पा्ा नरशीप तततवावर
१००

ववद्याथी

क्षमतेच े

वैद्यकीय

महाववद्यालय

उभारण्याकरीता

महानगरपामलकेच्या सवासार्ारण सभेने माहे फेिव
ु ारी, २०१६ मध्ये मान्यता

हदली आहे. तयानस
ु ार आरक्षण क्र.२८ “आयसोलेशन हॉजस्प्ल” ही शासन
मालकीची आरक्षक्षत असलेली िागा महानगरपामलकेच्या ताब्यात घेण्याची
कायावाही सरु
ु आहे.

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

पनिे ल िालुक्यािील (जज.रायगड) पें धर फाटा िे घोटगाि पयंिचा
रस्िा मे रो प्रिल्पामुळे खराब झाला असल्याबाबि

(६३)

*

८६४४९

श्री.प्रशाांि

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(दहांगणघाट), अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अिल
भािखळिर
ु
(िाांददिली पूिा), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अममि साटम (अां धेरी
पजश्चम) :

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

(१) पनवेल तालक्
ु यातील (जि.रायगड) पें र्र फा्ा ते घो्गाव पयंतचा रस्ता मेरो

प्रकल्हपामळ
ु े अनतशय खराब झाला असून सदर रस्तयाच्या नत
ु नीकरणाचे काम

लवकरात लवकर सरू
ु करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननर्ीींनी माहे एवप्रल
२०१७ मध्ये वा तयादरम्यान मा. व्यवस्थापकीय सींचालक, मसडको याींच्याकडे
ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, अतयींत दरु वस्था झालेल्हया या रस्तयाने वाहतक
ू करणे अनतशय
त्रासदायक ठरत असून मोठ्या प्रमाणात वाहतूकीची कोंडी होवून नागररकाींना

शाररररक, मानमसक व आर्था क त्रास सहन करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, उक्त पररसरातील नागररकाींनी वारीं वार मागणी करूनसध्ु दा सींबर्र्त
प्रशासन िाणून-बि
ु ू न दल
ु ाक्ष कररत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने तातडीने चौकशी करून सदर रस्तयाचे
नत
ु नीकरण करण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) पनवेल तालक्
ु यातील पें र्र फा्ा

ते घो्गाींव हा रस्ता पें र्र मागे तळोिा फेि-२ मर्ून िातो. पें र्र
गावािवळच्या उड्डाणापल
ु ालगत ४०० मी्र लाींबीचा खराब झालेला रस्ता

नवी मींब
ु ई मेरो लाईन-१ च्या कामापासून दूर असल्हयाने उक्त प्रकल्हपामळ
ु े
सदर रस्ता खराब झाला अशी वस्तजु स्थती नाही.
तथावप,

पें र्र

फा्ा

ते

घो्गाव

या

रस्तयापैकी

मसडकोच्या

ननयींत्रणाखाली असलेल्हया ४०० मी्र खराब झालेल्हया रस्तयाचे पावसाळ्यामळ
ु े

डाींबरीकरण शक्य नसल्हयाने तातपरु तया दरु
ु स्तीचे काम मसडको महामींडळाने

हाती घेतलेले आहे. तसेच , सदर रस्तयाच्या दरु
ु स्ती व डाींबरीकरणाचा प्रस्ताव
प्रशासकीय

मान्यतेसाठी

ववचारार्ीन असन
ननववदा
ू

प्रफक्रया

अवलींबन
ू

पावसाळ्यानींतर रस्तयाच्या दरु
ु स्ती व डाींबरीकरणाचे काम हाती घेण्यात येणार
आहे.

(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

तनमगाि घाणा (िा. जज. अहमदनगर) ये थे गन
ु हे शाखेच्या पथिाने
िारिाई िरुन गािठी हािभट्टीचा दारु अड्डा उद्ध्िस्ि िेल्याबाबि

(६४)

*

८६२७४

श्री.विजय औटी (पारनेर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) ननमगाव घाणा (ता. जि. अहमदनगर) ये थे स्थाननक गन्ु हे शाखेच्या
पथकाने कारवाई करुन गावठी हातभट्टीच्या दारु अड्ड्यावर कारवाई करुन
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एका ्े म्पोसह साडेनऊ लाख रुपयाींचे कच्चे रसायन, नवसागर, गळ
ु असा
मद्द
ु ेमाल िप्त केल्हयाचे हदनाींक १२ िून, २०१७ रोिी वा तयासम
ु ारास
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या प्रकरणातील दोषीींची
तयात काय आढळून आले,

शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) तयानस
ु ार दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.

सदर कारवाई स्थाननक गन्ु हे शाखा व एम.आय.डी.सी. चे पोलीस

अर्र्कारी/ कमाचारी याींनी सींयक्
ु तरीतया केली असन
ु , सदर कारवाईत रु.
२५,०००/- फकींमतीची दारु, रु. १,५५,०००/- फकींमतीचे कच्चे रसायन, रु. ७०००/फकींमतीचे बॅरल, रु. ५६००/- फकींमतीचे नवसागर व ्े म्पो र्इतयादी सहहतय
िप्त करण्यात आले आहे.

(२) व (३) सदर प्रकरणी एम.आय.डी.सी. पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.नीं.
७३/२०१७ म.ु प्रो.कायदा कलम ६५ (ई) (फ) (क) (ड) प्रमाणे गन्ु हा दाखल
करण्यात

आला

आहे.

सदर

गन्ु ्यात

दोन

आरोपीींना

अ्क

तयाींच्याववरुद्ध मा. न्यायालयात दोषारोपपत्र पाठववण्यात आले आहे.
(४) ववलींब झाला नाही.

करुन

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

भोिर (जज.नाांदेड) ये थील िुां डगुलिार या दाम्पत्याने
नागरीिाांची फसिणूि िेल्याबाबि

(६५)

*

उत्िर) :

९३३६८

श्रीमिी अममिा चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड

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

(१) भोकर येथील (जि.नाींदेड) ववियकुमार कीं ु डगल
ु वार व श्रुनतका कीं ु डगल
ु वार
या दाम्पतयाींचे ववशाल र्इीं्रप्रायझेस नावाचे दक
ु ान असन
ू याींनी भीसी व

आरडीच्या नावाखाली गोरगरीब मिूरदार, व्यापारी, नोकरदार याींच्याकडून
कोट्यवर्ी रुपये िमा करुन पलायन केल्हयाचे हदनाींक २९ िून, २०१७ रोिी
वा तयासम
ु ारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, उक्त फसवणक
ु ी प्रकरणी सदरील दाम्पतयाववरुध्द पोलीसात
गन्ु हा दाखल केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, तद्नस
ु ार सदरील गन्ु हेगाराींना पकडण्यात पोलीसाींना यश आले
आहे काय व गन्ु हेगाराींवर कोणतया स्वरुपाची कारवाई करण्यात आली वा
करण्यात येत आहे,

(४) तसेच फसवणूक झालेल्हया सींबींर्र्ताींच्या रक्कमा तयाींना परत करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) सदर प्रकरणातील २ आरोपीींनी
फफयाादी व र्इतर व्यक्तीींची भी.सी. व आर.डी. च्या नावाखाली

रुपये

३९,४१,७३०/- र्इतक्या रकमेची फसवणूक केल्हयाबाबत फफयाादी याींनी दाखल
केलेल्हया फफयाादीवरून पोलीस स््े शन भोकर, नाींदेड येथे ग.ु र.नीं. १८१/२०१७

भा.दीं .वव. कलम ४२०, ४०६, ३४ सह एम.पी.आय.डी. ॲक्् १९९९ चे कलम
३ प्रमाणे हद. २९/०६/२०१७ रोिी गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे.
सदर गन्ु ्यातील दोन्ही

आरोपी अद्याप फरार असून तयाींचा शोर्

घेण्यात येत आहे. सदर गन्ु हा तपासावर आहे.
(५)

ववलींब झाला नाही.

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

मालाड (पूिा) पजश्चम द्रुिगिी महामागााजिळ असले ल्या ओमिार
वििासिाने झोपडपट्टी पुनिासन योजने मधन
ू दहांद ू स्मशानभूमी
महानगरपामलिेला हस्िाांिररि िेली नसल्याबाबि

(६६)

*

८५०३१

श्री.अिल
ु भािखळिर (िाांददिली पूिा), अॅड.पराग अळिणी

(विलेपाले) : सन्माननीय गहृ तनमााण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील
काय :(१) मालाड (पूवा) पजचचम द्रत
ु गती महामागााला िवळ असलेल्हया ओमकार
ववकासकाच्या

झोपडपट्टी

पन
ु वासन

योिनेमर्ून

हहींदू

स्मशानभूमी
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महानगरपामलकेला

हस्ताींतररत

होणे

अपेक्षक्षत

असताना

ववकासकाने

अद्यापपयंत महानगरपामलकेला स्मशानभूमी हस्ताींतररत केली नसल्हयाचे माहे
िून, २०१७ मध्ये ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रकल्हपातील बहसीं
ु वासन र्इमारती पूणा झाल्हया
ु ख्य पन
आहेत तसेच ववक्रीसाठी असणाऱ्या सदननकाही ववकल्हया गेल्हया असल्हयाचे
ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदरचा प्रकल्हप पूणा होण्याच्या मागी असतानाही अद्यापपयंत
स्मशानभूमी हस्ताींतररत न होण्याची नेमकी काय कारणे आहेत,

(४) असल्हयास, स्मशानभम
ू ी महानगरपामलकेला हस्ताींतरीत झाली नसतानाही
ववकासकाला ववववर् परवानग्या दे ण्यात आल्हया, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, सदर प्रकल्हपाची सखोल चौकशी करून ववकासकावर काय
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. प्रिाश महेिा : (१) व (२) मे.ओमकार ररअल्ह्सा आणण डेव्हलपसा

प्रा.मल.याींचेमाफात मौिे मालाड (पव
ू ा) न.भ.ू क्र.८११अे/७(भाग), ८१२, ८१३,
८१४ए/१ ते ८१४ए/४, ८२१, ८२४, ८२५(पै.) व ८४४, येथील एकूण ५९५९८.९०

चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या भूखीं डावर झोपडपट्टी पन
ु वासन योिना राबववण्यात येत
आहे. तयापैकी महानगरपामलकेच्या ५९८७.६० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या भूखीं डावर
स्मशानभूमीचे आरक्षण आहे.

पन
ु वासन र्इमारत क्र.१ व २ करीता एकूण २३०२ झोपडीर्ारकाींना

कायम स्वरुपी सदननकाींचे वा्प करण्यात आले आहे.
७०% काम पूणा झालेले आहे.
(३), (४)

ववक्री घ्काचे अीं दािे

व (५) योिनेच्या आशयपत्रातील अ्ी व शतीनस
ु ार योिनेतील

ववक्री घ्काच्या शेव्च्या २५% बाींर्कामास परवानगी दे ण्यापूवी सवा
आरक्षणाींचे काम पूणा करुन महानगरपामलकेला हस्ताींतरीत करण्यात येतील
असा झोपडपट्टी पन
ु वासन प्रार्र्करणाचा अहवाल आहे.
(६) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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अनांििाडी (जज. यििमाळ) ये थील शे ििरी खन
ू प्रिरणािील
सांशतयिाने पोमलस िोठडीि आत्महत्या िेल्याबाबि

*

(६७)

९३८३५

श्री.राजें द्र नजरधने (उमरखेड) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) अनींतवाडी (जि. यवतमाळ) येथील शेतकरी खू न प्रकरणातील सींशनयताने
पोमलस कोठडीत आतमहतया केल्हयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार पढ
ु े कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अनींतवाडी, जि. यवतमाळ येथील शेतक-याच्या
मतृ य ु

प्रकरणी

सींशयीत

असलेल्हया

व्यक्तीने

तयाचे

गावाचे

मशवारात

आतमहतया केली असून तयाने पोलीस कोठडीत आतमहतया केलेली नाही.

(२) व (३) होय, सदर चौकशीनस
ु ार सींशनयत व्यक्तीने आतमहतया केल्हया

प्रकरणी महागाव पोलीस स््े शन येथे अकस्मात मतृ य ु क्रमाींक २६/२०१७ कलम
१७४ सीआरपीसी प्रमाणे नोंद करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणाचा तपास
सरु
ु आहे.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

मुांबईिील बांद िापड धगरण्याांच्या जागेिर उभारण्याि आले ल्या
र्इमारिीमध्ये िागदप्ाांची पूिािा िे ल्यानांिरच धगरणी
िामगाराांना घरे दे ण्याबाबि

(६८)

*

८५३७१

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

(ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), डॉ.सांिोष
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टारफे (िळमनरु ी), श्री.अममि विलासराि दे शमख
ु (लािरू शहर), श्री.अमर
िाळे

(आिी),

(मसल्लोड) :
काय :(१)

मींब
ु ईतील

श्री.हषािधा न

सपिाळ

(बल
ु ढाणा),

र्गरण्याींच्या

िागेवर

श्री.अब्दल
ु

सत्िार

सन्माननीय गहृ तनमााण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील
बींद

कापड

उभारण्यात

आलेल्हया

र्इमारतीमध्ये कागदपत्राींची पूताता केल्हयानींतरच र्गरणी कामगाराींना घरे दे ण्यात
येतात तथावप र्गरणी कामगार नसतानाही १२०० लोकाींना घर दे ण्याच्या
प्रक्रयेत समाववष् केल्हयाचा ठपका सननयींत्रण सममतीने ठे वल्हयाची बाब माहे
एवप्रल, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने अर्र्क चौकशी केली आहे काय,
चौकशीचे ननषकषा काय आहेत व तयानस
ु ार सींबींर्र्ताींवर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. प्रिाश महेिा : (१) मख्
ु य अर्र्कारी, मींब
ु ई गहृ ननमााण व क्षेत्रववकास

मींडळ याींच्याकडून प्राप्त अहवालानस
ु ार र्गरणी कामगार कमा चारी ननवारा
आणण कल्हयाणकारी सींघ याींनी हद. १०.१०.२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये सींननयींत्रण

सममतीकडे तक्रार दाखल केली होती. सदर तक्रारीत सन २०१२ च्या
सोडतीमध्ये एकच र्गरणी कामगार / वारस दोन घराींसाठी यशस्वी झाल्हयाची

तसेच एका घरासाठी यशस्वी व एकासाठी प्रनतक्षायादीवर असल्हयाची तक्रार
केली होती व अशा एकुण १२२८ र्गरणी कामगार / वारस याींची यादीसध्ु दा
सींननयींत्रण सममतीपढ
ु े सादर केली होती.

(२) सदरहू तक्रारीनस
ु ार सींननयींत्रण सममतीला दे ण्यात आलेल्हया एकुण १२२८
र्गरणी कामगार / वारस याींच्या यादीतील सवा र्गरणी कामगाराींची मींब
ु ई
मींडळामाफात तपासणी करण्यात आली व सदर १२२८ र्गरणी कामगाराींची
यादी ववचलेषणासह सींननयींत्रण सममती तसेच र्गरणी कामगार कमाचारी

ननवारा व कल्हयाणकारी सींघ याींना हदली असून एकही र्गरणी कामगार /
वारस याींना एकापेक्षा िास्त घराचे ववतरण झाल्हयाचे हदसून येत नाही.
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तसेच १२२८ र्गरणी कामगार / वारस याींच्यापैकी िे र्गरणी कामगार

दोनदा यशस्वी झाले आहेत फकींवा एक यशस्वी व एक प्रनतक्षा यादीवर आहे
अशा दब
ु ार यशस्वी झालेल्हया र्गरणी कामगार / वारस याींचा अिा रद्द करुन

प्रनतक्षा यादीवरील र्गरणी कामगार / वारस याींना प्रार्ान्य क्रमाींकानस
ु ार

सदननकाींच्या ववतरणाची कायावाही करण्यात आली / येत आहे असे मख्
ु य
अर्र्कारी, मींब
ु ई गहृ ननमााण व क्षेत्रववकास मींडळ याींनी कळववले आहे.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

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

पुण्यािील दोन डॉक्टराांनी स्िस्िाि साहीत्य ि दुप्पट रक्िम
दे ण्याच्या आममषाने जनिे ची फसिणूि िे ल्याबाबि

(६९)

*

८५१७३

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

(मशडी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.बाबरु ाि पाचणे
(मशरुर) :

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

(१) पण्ु यातील डॉ.ननरीं िन वेताळ िार्व आणण डॉ. गणेश रघन
ु ाथ माने या
दोन डॉक््राींनी स्वस्तात साहहतय व दप्ु प् रक्कम दे ण्याच्या आममषाने साता-

यातील १५१ लोकाींची सम
ु ारे साडेसहा को्ी रूपयाींची फसवणूक केली

असल्हयाची गींभीर माहहती माहे हदनाींक १५ िून २०१७ रोिी वा तयासम
ु ारास
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या गींभीर प्रकरणी सींबींर्र्त डॉक््राींवर सातारा शहर पोमलस

ठाण्यात गन्ु हा दाखल करून तो हडपसर येथे वगा करण्यात आलेला
असताींनाही अद्याप तपास करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, याप्रकरणी

शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व तद्नस
ु ार याप्रकरणातील
तपास कामात हदरीं गाई करणाऱ्याीं वर व सदर डॉक््राींवर शासनाने कोणती
कारवाई

केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची

कारणे काय आहेत ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) पण्ु यातील ननरीं िन वेताळ िार्व आणण गणेश
रघन
ु ाथ माने

या

दोघाींनी

सातारा

पररसरातील अनेक लोकाींची आर्था क

फसवणूक केली असल्हयाची गींभीर माहहती माहे हदनाींक ९.५.२०१७ रोिी
ननदशानास आलेली आहे.

(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी दोन आरोपीींववरूद्ध सातारा पोलीस स््े शन येथे

ग.ु र.क्र.००/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ४०६, ४२०, ३४ सह आय.्ी. ॲक्् कलम
६६(डी) प्रमाणे गन्ु हा दाखल करून नींतर सदरची घ्ना हडपसर येथे घडली

असल्हयाने पढ
ु ील तपासासाठी सदर गन्ु हा हडपसर पोलीस स््े शनकडे पाठवून
पोलीस स््े शन हडपसर येथे ग.ु र.क्र. ४७१/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ४०६, ४२०,

३४ व माहीती तींत्रज्ञान कायदा कलम ६६ (डी) व एम.पी. आय.डी. कायदा
१९९९ कलम ३ प्रमाणे गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे.

सदर गन्ु हयाचे स्वरूप व व्याप्ती पाहून नींतर सदरचा गन्ु हा हडपसर
पोलीस स््े शनकडून आर्था क गन्ु हे शाखेकडे वगा करण्यात आला आहे. आर्थाक

गन्ु हे शाखेकडून तपासामध्ये आरोपी व तयाींच्या मालमतताींचा शोर् घेणे ,
साक्षीदाराींचे

िबाब

घेणे,

आरोपीींच्या

घराची

झडती

घेणे,

आरोपीने

फसवणक
ु ीच्या रकमेतून ववकत घेतलेल्हया फ्लॅ ्ची मळ
ु कागदपत्रे िप्त करणे

वगैरे बाबीींचा तपास करण्यात आलेला आहे. तसेच वेगवेगळ्या साक्षीदाराींकडे

तपास करून तयाींनी गींत
ु ववलेल्हया रकमेववषयीची कागदपत्रे प्राप्त करून
घेण्यात येत आहेत. सदर प्रकरणाच्या तपासात कोणतीही हदरीं गाई झालेली
नाही. गन्ु हा तपासावर आहे.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

मालाड (पूिा) मुांबई उपनगरािील, आप्पापाडा आनांदनगर ये थील मुख्य
नाल्याची सांर क्षण मभांि धोिादायि झाली असल्याबाबि

(७०)

*

८९१४१

श्री.सतु नल प्रभू (ददां डोशी) :

गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

(१) मालाड (पूवा) मींब
ु ई उपनगर, प्रभाग क्र. ४२ मध्ये, आप्पापाडा आनींदनगर
(सींतोषी माता मींहदराकडे) या हठकाणाहून वाहणा-या मख्
ु य नाल्हयाची सींरक्षण
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मभींत नादरु
ु स्त व र्ोकादायक झाली असन
ू यामळ
ु े पावसाळ्यात नाल्हयाच्या
पजचचमेकडील सींरक्षक मभींतीवरील घरे तसेच पव
ु ेकडील सींरक्षक मभींतीच्या

बािूस असणाऱ्या शेकडो घरामध्ये पावसाचे पाणी मशरून मोठया प्रमाणात

हानी होत असल्हयाने सींभाव्य िीववत व ववतत हानी ्ाळण्यासाठी मख्
ु य
नाल्हयाचा नादरु
ु स्त सींरक्षक मभींतीचे बाींर्काम तातडीने करण्यात यावे अशी

मागणी लोकप्रनतननर्ीींनी मा. पालकमींत्री याींना माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये
हदलेल्हया ननवेदनाद्वारे केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त हठकाणी तातडीने सींरक्षक मभींत बाींर्ण्यासाठी मींब
ु ई
झोडपट्टी सर्
ु ार मींडळातफे कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) तसेच सदरहू मभींतीच्या बाींर्कामासाठी शासनाने फकती ननर्ी उपलब्र्
करुन हदला आहे व फकती कालावर्ीत सदरहू मभींतीचे बाींर्काम पूणा करण्यात
येणार आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अशा प्रकारची मागणी लोकप्रनतननर्ीींनी माहे

एवप्रल, २०१७ मध्ये आयक्
ु त, बहृ न्मींब
ु ई महानगरपामलका याींच्याकडे केली आहे
ही वस्तजु स्थती आहे.
(२), (३) व (४) मालाड (पूवा) आप्पा पाडा येथील दग
ु ाा नगर ते सींिय गाींर्ी
राषरीय उद्यानाच्या सीमेिवळील दे वकु कींपाऊींड येथील स्वामी वववेकानींद
शाळे िवळील

नाल्हयाच्या

दत
ु फाा

सींरक्षक

मभींत

बाींर्ण्यासाठी

महानगरपामलकेमाफात पढ
ु ीलप्रमाणे कायावाही करण्यात येत आहे:-

बहृ न्मींब
ु ई

• सदर नाला ९७५ मी. लाींबीचा असून, तयाचे रुीं दीकरण व बाींर्कामाच्या

कामासाठी मे. योगेश कन्स्रक्शन याींना हदनाींक ०५.०१.२०१७ रोिी कायाादेश

दे ण्यात आले असन
ू , सदर कामाची कींत्रा् फकींमत रु. २५.२६ को्ी र्इतकी
आहे.

• सदर कामाचा कींत्रा् कालावर्ी पावसाळा वगळून १८ महहने र्इतका आहे.

• सदर नाल्हयाच्या एकूण लाींबीपैकी १४० मी. लाींबीच्या नाल्हयाचे रुीं दीकरण व
बाींर्कामाचे काम पावसाळयापूवी पूणा करण्यात आले आहे.

• सदर नाल्हयाचा उवाररत भाग सम
ु ारे ६४२ घराींनी बार्ीत असन
ू , तयाींची
पात्रता ठरववण्याची कायावाही सक्षम प्रार्र्करणामाफात सरु
ु आहे.

88

• सदर घराींची पात्रता प्राप्त झाल्हयानींतर पी.ए.पी. द्वारे उपलब्र् असणाऱ्या

सदननकाींमध्ये तयाींचे स्थलाींतरण केल्हयानींतर बार्ीत घरे ननषकामसत करण्यात

येणार आहेत व तद्नींतर उवाररत नाल्हयाचे रुीं दीकरण व बाींर्काम पूणा
करण्यात येणार आहे.

तथावप, सदर मख्
ु य नाल्हयास आप्पा पाडा आनींदनगर येथून येणारा

सम
ु ारे ५ फु् रुीं दीचा छो्ा नाला

ममळतो. सदर नाल्हयाच्या उगमापासून

दत
ु फाा नाल्हयाच्या मभींतीला लागून पक्की घरे बाींर्लेली आहेत.
असून,

सदर नाल्हयावर स्थाननक रहहवाशाींनी लादी कोबाचा स्लॅ ब ्ाकला
तयाचा

वापर पायवा्

म्हणून केला

िातो. सदर नाल्हयाच्या

पन
ु बांर्कामाबाबत लोकप्रनतननर्ीींमाफात यापूवी करण्यात आलेल्हया मागणीच्या
अनष
ु ींगाने स्थळननरीक्षण करण्यात आले.
चे

सदर नाला दा् लोकवस्तीमर्ून िात असल्हयामळ
ु े तेथे आर.एम.सी.

रक िाऊ शकत नाहीत. तसेच , सदर नाल्हयाच्या पन
ु बांर्णीसाठी

नाल्हयाच्या दत
ु फाा असलेली घरे ननषकामसत करावी लागत असल्हयामळ
ु े सदर
नाल्हयाची साफसफाई करुन आवचयक ती दरु
ु स्ती करण्यात आली आहे.
तथावप,

सदर

नाल्हयाच्या

पन
ु बांर्कामासाठी

नाल्हयाच्या

असलेली घरे ननषकामसत करणे आवचयक आहे ही वस्तजु स्थती आहे.

दत
ु फाा

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

पुणे शहरािून जाणाऱया मालिी नसले ल्या राष्ट्रीय आणण राज्य
महामागाािर महानगरपामलिेने िोट्यिधी
रुपये खचा िेल्याबाबि
(७१)

*

८४९०२

श्री.मभमराि िापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील काय :-

(१) पण
िाणाऱ्या मालकी नसलेल्हया राषरीय आणण राज्य
ु े शहरातन
ू
महामागाावर पण
ु े महानगरपामलकेने दहा वषाात अननयममतपणे १३०० को्ी
रुपये खचा केल्हयाची बाब हदनाींक १९ िून,२०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सदरहू रस्ते महानगरपामलकेकडे हस्ताींतररत केल्हयाची
कोणतीच नोंद नसून तयाबाबत अर्र्सूचना ही प्रमसद्ध झाली नसल्हयाची गींभीर
बाब समोर आली

आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, तयामळ
ु े मालकी नसलेल्हया रस्तयाींवर महानगरपामलकेने कसा
खचा केला याबाबत शासनस्तरावर काय कायावाही करण्यात आली वा येत
आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची

कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) • पण
ु े महानगरपामलकेच्या ववकास
योिना आराखड्यामध्ये पण
ु े शहरातून िाणाऱ्या ववषयार्ीन राषरीय आणण
राज्य महामागांचा समावेश आहे.

• महाराषर प्रादे मशक नगर रचना अर्र्ननयमातील तरतद
ु ीनस
ु ार ववकास

आराखड्याींमध्ये मींिूर झालेल्हया रस्तयाींचे ववकसन करणे महानगरपामलकेस
बींर्न कारक आहे.

• उपरोक्त तरतद
ु ीस अनस
ु रुन सदर रस्तयाींच्या ववकसन व दे ख भालदरु
ु स्तीसाठी पण
ु े महानगरपामलकेमाफात आतापयंत रूपये १३००/- को्ी खचा

झाला आहे. सदर वस्तजु स्थती पण
ु े महानगरपामलकेस िून २०१७ मध्ये सादर
करण्यात आली आहे.

• तथावप पण
ु े महानगरपामलकेकडून सदर रस्तयाच्या ववकसनाबाबत कोणतीही

अननयममतता झालेली नाही कारण पण
ु े शहरामर्ील रस्तयाच्या क्षेत्राचे राज्य
सावािननक बाींर्काम ववभाग व केंद्रीय सावािननक बाींर्काम ववभागाकडून सन

१९६७-६८ पासन
ू पण
ु े महानगरपामलकेकडे दे ख भाल व दरू
ु स्तीसाठी हस्ताींतरण
झालेले आहे.

• पण
ु े महानगरपामलकेच्या हद्दीतील रस्ते राषरीय व राज्य महामागा म्हणून

िरी वगावारीत असले तरी ववकास योिना आराखड्यामर्ील रस्तयाींचा
ववकसनाचा व दे ख भाल-दरु
ु स्तीचा खचा पण
ु े महानगरपामलकेने केलेला आहे.
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• पण
ु े महानगरपामलकेने शहरातील मींिूर ववकास योिना आराखड्यातील
रस्तयाचे ववकसन

दे ख भाल-दरु
ु स्तीचा खचा महाराषर प्रादे मशक नगर रचना

अर्र्ननयम व महाराषर महानगरपामलका अर्र्ननयम अीं तगात असलेल्हया
तरतूदीच्या आर्ारे केलेला आहे.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

चाांदरू बाजार नगरपररषद (जज.अमराििी) ये थे रस्िे बाांधिामाि
*

(७२)

गैर व्यिहार झाल्याबाबि

९३९१३

श्री.ओमप्रिाश

ऊफा

बच्चू

िडू

(अचलपूर) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१)

चाींदूरबािार

नगरपररषद

(जि.अमरावती)

येथे

रस्ते

बाींर्कामात

गैरव्यवहार झाल्हयाची तक्रार लोकप्रनतननर्ीींनी सर्चव, नगरववकास याींचेकडे
हदनाींक १८ मे, २०१७ रोिी वा तयासम
ु ारास केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तयानस
ु ार पढ
ु े कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) व (३) याबाबत चौकशी करण्याच्या सूचना जिल्हहार्र्कारी,अमरावती याींना
दे ण्यात आल्हया आहेत.

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

मुांबई शहर ि उपनगरािील २४ प्रिल्प झोपडपट्टी पुनिासन
प्राधधिरणाने रद्द िरण्याचा तनणाय घे िल्याबाबि

(७३)

*

८४९१७

श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), अॅड.आमशष शेलार

(िाांद्रे पजश्चम), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.नरें द्र

पिार (िल्याण पजश्चम), श्रीमिी िप्ृ िी सािांि (िाांद्रे पूिा), श्री.अजजि पिार
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(बारामिी), श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु (नागपरू पजश्चम), श्री.ददलीप िळसे-पाटील
(आां बेगाि), श्री.जयांि

पाटील

(र्इस्लामपूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा

(शहापूर),

ां े (िोरे गाि), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.अिल
श्री.शमशिाांि मशद
ु भािखळिर
(िाांददिली पूिा), श्री.अममि साटम (अां धेरी पजश्चम), श्री.दत्िा्य भरणे

(र्इांदापूर), श्रीमिी सीमािाई दहरे (नामशि पजश्चम), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप
पजश्चम), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजिें द्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळिा), श्रीमिी
ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शामराि ऊफा बाळासाहेब पाटील (िराड
उत्िर), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :
सन्माननीय गहृ तनमााण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईमध्ये झोपडीर्ारकाींकडून ७० ्क्के सींमती ममळववल्हयानींतर प्राथममक
‘ले्सा ऑफ र्इीं्ें्’ (एलओआय) िारी केल्हयानींतर ज्या ववकासकाींनी गेल्हया १०

वषांपासून ववहहत कालावर्ीत योिना पूणा केल्हया नाहीत असे २४ प्रकल्हप
झोपडपट्टी पन
ु वासन प्रार्र्करणाकडून रद्द केले असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१७
मध्ये वा तया दरम्यान ननदशानास आले आहे तसेच १५० ववकासकाींना
झोपडपट्टी पन
ु वासन प्रार्र्करणाने कारणे दाखवा नो्ीसही बिाववले ल्हया आहेत,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, प्रलींब्रबत असलेले कोणकोणते प्रकल्हप रद्द करण्यात आले

आहेत व हे प्रकल्हप वषोनव
ु षा प्रलींब्रबत राहण्यामागील नेमकी कारणे काय
आहेत तसेच आतापयंत फकती झोपडपट्टी पन
ु वासन योिना मींिूर आहेत व
तयापैकी फकती योिना पूणा होऊन फकती घरे उपलब्र् झाली आहेत,

(३) असल्हयास, हे प्रकल्हप प्रलींब्रबत राहहल्हयामळ
ु े झोपडपट्टीवामसयाींना वषोनव
ु षे

राींणझ् कॅम्प व भाड्याच्या घरामध्ये राहावे लागत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्हयास, झोपडपट्टी पन
ु ववाकास प्रकल्हपाला मान्यता ममळाल्हयानींतर फकती

कालावर्ीमध्ये सदर प्रकल्हप पूणा होणे बींर्नकारक असावे याबाबत शासन
काही र्ोरण ठरववणार आहे काय,

(५) असल्हयास, ज्या भागामध्ये प्रकल्हप रद्द करण्यात आले आहेत तया
हठकाणी नवीन ववकासकाींना सींर्ी दे ऊन सदर प्रकल्हप लवकरात लवकर मागी

लावण्यासाठी कोणती उपययोिना केली वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास,
ववलींबाची काय कारणे आहेत ?
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श्री. प्रिाश महेिा : (१) माहे िानेवारी २०१६ ते िून २०१७ या कालावर्ीत
एकूण ४२ ववकासकाींच्या ननयक्
ु तया रद्द करण्यात आल्हया आहेत.
तसेच झोपडपट्टी पन
ु वासन

प्रार्र्करणाकडून घेतलेल्हया आढाव्यामध्ये

१२२ झोपडपट्टी पन
ु वासन योिना रखडल्हया असल्हयाचे ननदशानास आलेले
आहे.

तयामर्ील सवा ववकासकाींना नो्ीसा बिावण्यात येवून तयाींचे म्हणणे

माींडण्याची सींर्ी दे ण्यात आली आहे.

(२) महाराषर झोपडपट्टी (स.ु नन.व प.ु ) अर्र्ननयम, १९७१ च्या कलम १३(२)
अन्वये कायावाही करुन ४२ ववकासकाींच्या ननयक्
ु तया रद्द करण्यात आल्हया

आहेत. झोपडपट्टी पन
ु वासन योिनेत कोणतीही प्रगती केलेली नसणे , पन
ु वासन
र्इमारतीचे बाींर्काम पूणा न करणे, रान्झी् कॅम्पमध्ये झोपडीर्ारकाींची पयााय ी

व्यवस्था न करणे, तयाींना ननयममतपणे भाडयाची रक्कम अदा न करणे व

प्रकल्हप पूणातवास नेण्यासाठी कोणताही ठोस प्रयतन न करणे हे ववकासकाींच्या
ननयक्
ु तया रद्द करण्याची प्रमख
ु कारणे आहेत.

झोपडपट्टी पन
ु वासन प्रार्र्करणाकडून आतापयंत १५०९ झोपडपट्टी

पन
ु वासन योिना मींिूर आहेत. या योिनाींमध्ये एकूण ४,८६,२९८ सदननका
प्रस्ताववत असून तयापैकी १,८१,३१४ सदननका उपलब्र् झालेल्हया आहेत.
उवाररत सदननकाींच्या बाींर्कामाचे काम प्रगती पथावर आहे.

(३) काही झोपडपट्टी पन
ु वासन योिनाींना मींिूरी दे ऊनही तेथील झोपड्या
अिूनही ननषकामसत केलेल्हया नसन
ू झोपडीर्ारक आहेत तयाच हठकाणी
वास्तव्य करीत आहेत.

(४) सद्यजस्थतीमध्ये झोपडपट्टी पन
ु वासन योिनेस आशयपत्र दे ताना प्रकल्हप
पण
ू ा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कालावर्ी ननजचचत केलेला आहे.
१) ४००० चौ.मी. पयंत क्षेत्र – ३६ महहने

२) ४००१ ते ७५०० चौ.मी. पयंत क्षेत्र – ६० महहने
३) ७५०० पेक्षा िास्त चौ.मी. क्षेत्र – ७२ महहने

(५) महाराषर झोपडपट्टी (स.ु नन. व प.ु ) अर्र्ननयम, १९७१ चे कलम १३(२)

अन्वये कायावाही करुन ननयक्
ु ती रद्द करुन सींबींर्र्त झोपडीर्ारकाींच्या
गहृ ननमााण सींस्थेस नववन ववकासक ननयक्
ु त करणे व तयाींची सक्षमता
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तपासन
ू झोपडपट्टी योिनेबाबत ववववर् परवानग्या ननयमानस
ु ार ननगाममत

करुन झोपडपट्टी पन
ु वासन योिना लवकरात लवकर पूणा करण्यात येईल,
असा झोपडपट्टी पन
ु वासन प्रार्र्करणाचा अहवाल आहे.
-----------------

ठाणे ि चांद्रपरू जजल््याि सुरु असले ल्या बोगस िॉलसेंटरबाबि
(७४)

*

८७३४४

श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू ), श्री.ददलीप िळसे-पाटील

(आां बेगाि), श्री.जजिें द्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळिा), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा),
श्री.िैभि वपचड (अिोले), डॉ.मममलांद माने (नागपरू उत्िर), श्री.अिल
ु
भािखळिर (िाांददिली पूिा), अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमिी
ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददां डोरी), श्री.किसन िथोरे

(मरु बाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जयांि
ां े (िोरे गाि), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर),
पाटील (र्इस्लामपूर), श्री.शमशिाांि मशद

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांिोष टारफे
(िळमनरु ी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी) :
गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

(१) ठाणे शहरात मोठ्या प्रमाणात बोगस कॉल सें्र सरु
ु असल्हयाचे माहे
एवप्रल, २०१७ च्या नतसऱ्या सप्ताहामध्ये वा तयादरम्यान ननदशानास आले

असून अीं बरनाथ येथे माऊीं् लॉिीक सोल्हयश
ु न या नावाने बनाव् कॉल

सें्रच्या फेसबक
पेिची ननममाती करून माहे िून, २०१७ मध्ये वा
ु
तयादरम्यान ३५० यव
ु काींना चाींगल्हया नोकरीचे आममष दाखवून तयाींची आर्था क

फसवणूक करण्याऱ्या १८ आरोपीींना पोमलसाींनी अ्क केली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच , पींतप्रर्ान कौशल्हय ववकास योिने तींगात रोिगार उपलब्र् करून

दे ण्याच्या नावाखाली दे शभरातील हिारो तरूणाींना फसवणाऱ्या बल्हलारपूर
(जि.चीं द्रपूर) येथील बोगस कॉल सें्रवर गन्ु हे शाखेच्या (सायबर सेल)
पथकाने हदनाींक २७ िून, २०१७ रोिी छापा मारून कॉल सें्र चालववणाऱ्या

ब्रबहारमर्ील दोन सत्र
ु र्ारकाींना पोलीसाींनी अ्क केली आहे, हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्हयास, या गींभीर प्रकरणी राज्य शासनाने चौकशी केली आहे काय,
चौकशीचे ननषकषा काय आहेत व तद्नस
ु ार

सींबींर्र्त बोगस कॉलसें्र

चालकाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे अीं शत: खरे आहे.

सदरहू प्रकरणी ९ आरोपीींनी अमेररकन नागरीकाींची फसवणक
ु
केल्हयाचे ननषपन्न झालेले आहे. परीं त,ु चाींगल्हया नोकरीचे अममष दाखवन
ु
३५० यव
ु काींची आर्था क फसवणक
ु केल्हयाचे ननषपन्न झालेले नाही.

(२) पींतप्रर्ान कौशल्हय ववकास योिनेअींतगात नोकरी लावून दे ण्याचे अममष

दाखवन
ू फसवणक
ू केल्हयाप्रकरणी २ आरोपीींववरुध्द गन्ु हा दाखल करण्यात
आला असून सदर आरोपी अ्केत आहेत.
(३)

सदर प्रकरणी ठाणे पोलीस आयक्
ु तालयातील अीं बरनाथ शहरातील

मशवािीनगर पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.क्र. १५५/२०१७, भा.द.वव. कलम ४१९,

४२०, १२० (ब), ४६५, ४६७, ४६८, ४७१ सह माहहती तींत्रज्ञान कायदा २००८ चे
कलम ६६ (ब), ६६ (क), ७२ (१), ७५ सह द र्इींडडयन ्े लीग्राफ ॲक्् कलम
२५ (अ) प्रमाणे गन्ु हा नोंदववण्यात आला असून
अ्क करण्यात आली आहे.

सदर गन्ु हयात ९ आरोपीींना

तसेच पींतप्रर्ान कौशल्हय ववकास योिनेतींगात नोकरी लावून दे ण्याच्या

अममषाने केलेल्हया फसवणक
ु प्रकरणी

नागपूर शहर पोलीस आयक्
ु तालय

पोलीस स््े शन सदर ग.ु र.क्र. २६५/१७ कलम ४१९, ४२०, ४६८,४७१, २०१
भा.दीं .वव. अन्वये गन्ु हा दाखल असून सदर गन्ु हयाचा तपास सरु
ु आहे.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

मुांबईिील मे रो रे लच्या िामामुळे अांधेर ी-िु लाा ि िीरा दे साई
रस्त्याांची झाले ली दुर िस्था

(७५)

*

९२६७२

श्री.रमेश लटिे (अां धेरी पूिा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
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(१) मींब
ु ईतील प्रथम वसोवा ते घा्कोपर मेरो रे लच्या कामामळ
ु े अीं र्ेरी कुलाा

रस्ता व वीरा दे साई रोड या रस्तयाींची दरु वस्था झाली होती, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, मींब
ु ई महानगरपामलकेने रुपये १४३ को्ीींची ननववदा मागवून
सदर

रस्तयाींची सींपूणा पन
ु बांर्णी करण्याचे कायाादेश हदले असून सदर

रस्तयाींची पन
ु बांर्णी करण्याचे काम अनतशय सींथ गतीने सरु
ु असून मींिूर
आराखडे व अीं दािपत्रकानस
ु ार काम करण्यात येत नाही व सध्या अजस्ततवात

असलेल्हया मसमें ् कााँक्री्च्या रस्तयावरच पन्ु हा मसमें ् कााँक्री्ीकरण करून
रस्ता बनववण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, स्थायी सममतीने मींिूर केलेल्हया ननववदा व प्रतयक्ष करण्यात

येणारे काम यामध्ये मोठी तफावत असून ननववदामध्ये असलेल्हया कामाची

तरतूद व आता होत असलेल्हया कामाची रक्कम यामध्येही मोठी तफावत
होणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, मींिूर आराखडे व अीं दािपत्रकानस
ु ार काम न करता आता
अजस्ततवात असलेल्हया मसमें ् कााँक्री्च्या रस्तयावरच सरु
ु असलेल्हया मसमें ्

कााँक्री्च्या रस्तयाच्या कामास कोणी मींिुरी हदली व तया कामास स्थायी
सममतीची

मींिूरी घेतली आहे काय,

(५) असल्हयास, याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून

आले व तयानस
ु ार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मेरो रे लच्या कामामळ
ु े आझाद नगर मेरो स््े शन
ते वसोवा मेरो स््े शन तसेच अीं र्ेरी-घा्कोपर मलींक रोड (अीं र्ेरी-कुलाा रोड) या
रस्तयाींची दरु वस्था झाली आहे ही वस्तजु स्थती आहे.

तथावप, पजचचम उपनगरातील वीरा दे साई रोड या रस्तयाची मेरो

रे लच्या कामामळ
ु े दरु वस्था झाली आहे हे खरे नाही.

(२) बहृ न्मींब
ु ई महानगरपामलकेने अीं र्ेरी-घा्कोपर मलींक रोडच्या पन
ु बांर्णीच्या
कामासाठी रीतसर ननववदा मागवून एकूण रु. १९३.१७ को्ी रकमेच्या
कामाचा कायाादेश हदनाींक २५.११.२०१६ रोिी हदला आहे.
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आहे.

सदर कामाचा कींत्रा् कालावर्ी पावसाळा वगळून २४ महहने र्इतका
वाहतक
ु ववभागाकडून हदनाींक २०.०३.२०१७ ते ३१.०५.२०१७ र्इतक्या

मयााहदत कालावर्ीत काम करण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र ममळाल्हयामळ
ु े
हदनाींक ३१.०५.२०१७ नींतर काम बींद करण्यात आले आहे.

तथावप, वाहतक
ु ववभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र ममळाल्हयास हदनाींक

०१.१०.२०१७ पासून सदर रस्तयाचे काम पन्ु हा सरु
ु करण्यात येणार आहे.

पजचचम उपनगरातील अीं र्ेरी (पव
ू ा) येथील मॅजिक िीक मेरो स््े शन ते

ममठी नदी पयंतचा ४ फक.मी. लाींबीचा सदर रस्ता रहदारीचा आहे.
पूवा

उपनगरातील

एन ववभागातील

अीं र्ेरी-घा्कोपर रस्तयाच्या

रुीं दीकरणात बार्ीत होणारी प्राथा नास्थळे स्थलाींतरीत करण्यास वेळ लागत
आहे. तसेच सींरक्षण ववभागाची िागा बार्ीत होत असल्हयाने काम सींथ गतीने
सरु
ु आहे.

(३), (४) व (५) आझाद नगर मेरो स्थानक ते वसोवा मेरो स्थानक, अीं र्ेरी
स्थानक (पू) ते पजचचम द्रत
ु गती मागा तसेच ममठी नदी ते घा्कोपर हे तीन
रस्ते मींिरु आराखडे व अीं दािपत्रकानस
ु ार सींपण
ू ा खोदकाम करुन करण्यात
येत आहेत.

तथावप, स््ॅ क सममतीच्या सल्हल्हयानस
ु ार व सक्षम अर्र्काऱ्याच्या

मींिूरीने पजचचम द्रत
ु गती मागा ते ममठी नदी या रस्तयाचे काम खोदकाम न
करता, कााँफक्र्वर नव्याने मसमें ् कााँफक्र्ीकरण करुन करण्यात येत आहे.
कााँफक्र्वर नव्याने

मसमें ्

कााँफक्र्ीकरण या पध्दतीमळ
ु े मींिूर

ननर्ीपेक्षा कमी ननर्ी खचा होणार आहे. तसेच तयामळ
ु े रस्ता तयार करण्यास
लागणारा कालावर्ी व लोकाींची गैरसोय कमी होणार आहे.

तथावप, मींिरु झालेल्हया रकमेत वाढ न झाल्हयामळ
ु े तसेच सक्षम

अर्र्काऱ्याची मींिूरी घेतली असल्हयामळ
ु े तयास स्थायी सममतीची मींिुरी
घेण्यात आलेली नाही.

-----------------
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महाराष्ट्र मे ररटाईम बोडा अांिगाि मांज ूर झाले ल्या रत्नाधगरी जजल््यािील
िामाांच्या तनविदा प्रकक्ये ि गैर व्यिहार झाल्याबाबि

(७६)

*

९१६११

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर मेरर्ाईम बोडा अीं तगात मींिूर झालेल्हया रतनार्गरी जिल्ह्यातील
कामाींच्या ननववदा स्थाननक वतृ तपत्राींमध्ये कुठे ही प्रमसध्द न करता कायाकारी
अमभयींता, शाखा अमभयींता व ठे केदार याींनी सींगनमताने कामाींचे वा्प करून
ननववदा प्रफक्रयेत प्रचीं ड गैरव्यवहार केल्हयाची तक्रार स्थाननक नागररकाींनी बींद र
ववकास राज्यमींत्री व पालकमींत्री याींचेकडे केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तयानष
ु ींगाने दोषीींवर कोणती
कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) याबाबत कोणतीही तक्रार महाराषर मेरी्ाईम
बोडााकडे प्राप्त झालेली नाही.

रतनार्गरी जिल्हहयातील कामाींच्या ननववदा ्या शासन ननणायानस
ु ार

कामाींच्या मल्ह
ु याींकन प्रमाणे जिल्हहा माहहती अर्र्कारी, ववभागीय उपसींचालक
व िाहहरात सींचालक

(मख्
ु यालय) याींना कळववण्यात येऊन तयाप्रमाणे

स्थाननक वतृ तपत्रात ननववदा प्रमसध्द करण्यात आलेल्हया आहेत
(२), (३) व (४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

िाांद्रे पजश्चम (मुांबई) ये थील मलांि ीांग रोडिरील महानगरपामलिे च्या
मालमत्िा विभागाच्या अखत्यारीि असले ले भख
ू डां बॉम्बे
एज्यूिे शन रस्ट या सांस्थेला ददल्याबाबि

(७७)

*

८५२७५

श्री.शरददादा सोनािणे (जुननर) : सन्माननीय मख्
ु यमां् ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

98

(१) वाींद्रे पजचचम (मींब
ु ई) येथील मलींकीींग रोडवरील १७५१.६६ चौ.मी.चा भख
ू ीं ड

नीं.४२६ व ४२७ हे महानगरपामलकेच्या मालमतता ववभागाच्या अखतयारीत
असलेले भूखीं ड बॉम्बे एज्यूकेशन रस्् या सींस्थेला हदनाींक ५ ऑगस््, १९९४
मध्ये काही अ्ी व शतीनस
ु ार भाडेपट्टयाने दे ण्याचा ननणाय घेतल्हयानींतर सदर

सींस्थेने हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ पयंत अ्ी व शतींचे पालन न केल्हयाने
सदर भूखीं ड हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ रोिी पजचचम ववभागाच्या सहाय्यक

आयक्
ु ताींनी मसल करुन ताब्यात घेण्याची कारवाई केली असल्हयाची बाब
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, तयानींतर पामलका आयक्
ु ताींनी उपायक्
ु त सर्
ु ार याींना आदे श
दे ऊन १७ लाख ६५ हिार १५७ रुपये रस््ला दीं ड आकारुन सदर भूखीं ड परत
सींबींर्र्त रस््च्या ताब्यात हदला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मलींकीींग रोडवरील कोट्यवर्ी रुपये फकींमतीचा हा भूखीं ड बॉम्बे

एज्यूकेशन रस््ने सलग २१ वषे ताब्यात ठे वून तयाचे प्रनतवषी होणारे भाडे

वेळेत न भरणे, मींब
ु ई महानगरपामलकेशी केलेल्हया अ्ी व शतींचे उल्हलींघन
करुनही प्रशासनाने तो ताब्यात घेतल्हयानींतरही स्वत:च्या अर्र्काराचा गैरवापर

करुन आयक्
ु ताींनी तो सींबींर्र्त मशक्षण सींस्थेला परत दे ण्याची सवासार्ारण
कारणे काय आहेत,

(४) असल्हयास, सदर भूखीं ड परत दे ताना घातलेल्हया नवीन शती व अ्ी
कोणतया आहेत,

(५) असल्हयास, याबाबत चौकशी करुन दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे, नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे आहे.

तथावप, सदर प्रकरणी महानगरपामलकेमाफात बॉम्बे एज्यक
ु े शन रस््
याींचेकडून रु. ५,१२,४००/- र्इतके थकीत मक्ता भूभाडे व रु. १२,५२,७५७/र्इतके दीं डनीय शल्ह
ु क असे एकूण रु. १७,६५,१५७/- वसल
ु करण्यात येऊन सदर
भूखीं ड बॉम्बे एज्यक
ु े शन रस््च्या ताब्यात हदला आहे.
(३) सदर प्रकरणी

हदनाींक

२४.०६.२०१६

रोिी

उपायक्
ु त(सर्
ु ार) याींनी

कारणमममाींसेसहहत पारीत केलेल्हया सन
ु ावणी आदे शानस
ु ार, बॉम्बे एज्यक
ु े शन

रस्् याींना सदर भूभाग पन्ु हा दे ण्याची मख्
ु य कारणे खालीलप्रमाणे आहेतः-
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•

सदर

भभ
ू ाग

अनतक्रममत

महानगरपामलकेने

असल्हयाने

अनतक्रमणे

ह्ववण्याकररता बॉम्बे एज्यक
ु े शन रस्् याींनी महानगरपामलकेववरुध्द मा.
उच्च न्यायालयामध्ये यार्चका दाखल केली होती.

• बॉम्बे एज्यक
ु े शन रस्् याींना हद. ०१.०७.२०१३ रोिी मक्ता कराराच्या अ्ी

व शती भींगाबाबत कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली होती. परीं त ु
रस््ला सन
ु ावणी दे ऊन तयाींचे म्हणणे माींडण्याची सींर्ी दे ण्यात आली
नव्हती.

• सदर भूखीं ड परत घेण्यासींबींर्ीचा ठराव सर्
ु ार सममती/महानगरपामलकेकडे
सादर करण्यात आला नव्हता. तसेच , अनतक्रमण ह्ववण्याची कायावाही न
करता

महानगरपामलकेने

मक्ता

करार

रद्द

महानगरपामलकेच्या ववरोर्ात िाऊ शकले असते.

केल्हयास,

सदर

प्रकरण

• सबब, बॉम्बे एज्यक
ु े शन रस््ला प्रतयक्ष सन
ु ावणीसाठी बोलावून तयाींचे
म्हणणे सादर करण्याची सींर्ी दे ण्यात आली.

• सदर सन
ु ावणीदरम्यान रस््तफे उपरोक्त कारणे दाखवा नो्ीस व भूखीं ड
परत घेण्याची कायावाही मागे घेतल्हयास भूखीं डाचे प्रलींब्रबत भाडे दे ण्याचे तसे च

ववमशष् कालावर्ीत भूखीं ड ववकमसत करण्याचे व प्रलींब्रबत यार्चका मागे
घेण्याचे प्रस्ताववल्हयाने, तयाींना अीं नतम सींर्ी दे ण्याबाबतचा ननणाय घेण्यात
आला आहे.

(४) बॉम्बे एज्यक
ु े शन रस्् याींना खालील अ्ी व शतींच्या अर्ीन राहून सदर
भूखीं ड महानगरपामलकेमाफात परत दे ण्यात आला आहे:-

• सहाय्यक आयक्
ु त (मालमतता) तयाींचे हदनाींक २९.१०.२०१५ रोिीचे कारणे
दाखवा नो्ीस मागे घेतील.

• सन
ु ावणी आदे श प्राप्त झाल्हयानींतर १५ हदवसाींच्या आत सहाय्यक आयक्
ु त
(एच/पजचचम) याींच्याकडून सदर भूभागाचा ताबा प्राप्त करुन सहाय्यक

आयक्
ु त (मालमतता) सदर भभ
ू ागाचा ताबा बॉम्बे एज्यक
ु े शन रस्् याींना
दे तील.

• बॉम्बे एज्यक
ु े शन रस्् ७ हदवसाींमध्ये सवा थफकत शल्ह
ु काचा भरणा
महानगरपामलकेस करतील.

• बॉम्बे एज्यक
ु े शन रस्् हे दावा क्र. १४९१/२०१३ एक महहन्यात मागे
घेतील.
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• बॉम्बे एज्यक
ु े शन रस्् हे सदर भभ
ू ाग महानगरपामलकेच्या मशक्षण ववभाग,
र्इमारत प्रस्ताव ववभाग, मालमतता ववभाग व र्इतर सींबींर्र्त ववभागाींच्या

परवानग्या प्राप्त करुन, वा्प करण्यात आलेल्हया उद्देशाकरीता र्इमारत

प्रस्ताव ववभागाकडून, बाींर्काम प्रारीं भ प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्हया हदनाींकापासून
२४ महहन्याींच्या आत ववकमसत करतील.

• बॉम्बे एज्यक
ु े शन रस्् हे उपरोक्त अ्ीींचे पालन करण्यात अपयशी

ठरल्हयास, मक्ता करार रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव सर्
ु ार सममती व
महानगरपामलकेला सादर करण्यात येईल व सदर भूभागाचा ताबा पन
ु :चच
प्राप्त करण्यात येईल.

• सदर सन
ु ावणी आदे श मान्य असल्हयाबाबतचे नोंदणीकृत शपथपत्र बॉम्बे
एज्यक
ु े शन रस्् महानगरपामलकेस सादर करतील.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

औरां गाबाद महानगरपामलिे ने शहर वििास आराखड्यानुसार िे सरमसांग
पुर ा उद्यानासाठी आरक्षक्षि असले ल्या भूखडां ाबाबि

(७८)

*

९०६२०

श्री.अिल
ु सािे (औरां गाबाद पूिा) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद महानगरपामलकेने शहर ववकास आराखड्यानस
ु ार केसरमसींग
परु ा येथील ११ हिार चौरस भूखीं ड सन १९९१ मध्ये उद्याींनासाठी आरक्षक्षत
ठे वला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सन १९९८ मध्ये महानगरपामलकेने या िागेचे ररतसर
भूसींपादन करून २२ लाख रुपये चेकमाफात िागा मालकास प्रदान केले व

नोंदणी करून हदली परीं त ु महानगरपामलकेने
नोंदणीच्या आर्ारे ७/१२ उताऱ्यावर महानगरपामलकेचे नाव लावले नाही, हे ही
तयाींनी

महानगरपामलकेला

खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सबींर्र्त भख
ू ीं डाची फाईल महानगरपामलकेच्या कायाालयातन
ू
गहाळ झाली, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्हयास, सबींर्र्त भूखीं ड भू-माफफयाींनी आर्र्काऱ्याींशी सींगनमत करुन
एका महहलेच्या नावावर करून ववकला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी सींबींर्र्ताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय. केसरमसींगपरु ा येथे सन १९७५ च्या
ववकास योिनेनस
ु ार उद्यान हे आरक्षण होते. मात्र

मींिूर

सदर भागाच्या सन

२००२ मध्ये मींिूर केलेल्हया सर्
ु ारीत ववकास योिनेत या आरक्षणाचा समावे श
आहे. या आरक्षीत िागेमध्ये न.भ.ू क्र. १८०८८ व १८०८९ चा समावेश आहे.

(२) आरक्षणाखालील न.भू.क्र. १८०८८ व १८०८९ क्षेत्र अनक्र
ु मे ५१४ चौ.मी. व
५८८.२० चौ.मी. खालील िागा खािगी वा्ाघा्ीने सींपाहदत करण्यात आली.
महानगरपामलकेने

या िागेचे खरे दी खत केले असून तयाआर्ारे

हद.

०५/०४/२०१७ रोिी दोन्ही भूखीं डाची नोंद महानगरपामलकेचे नाींवे पी.आर. काडा
वर झाली आहे.
(३) नाही.

(४) नाही. पी. आर. काडावर महानगरपामलकेचे नाींव आहे.
(५) व (६)

लागू नाही.

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

उल्हासनगर ये थील िॅम्प नां. ५ ये थील खडी मशीन भुखडां ािर
घनिचरा टािण्याि ये ि असल्याबाबि

(७९)

*

८८७१५

श्रीमिी ज्योिी िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) उल्हहासनगर येथील म्हारळगावचे डींवपींग ग्राऊींड ओव्हरफ्लो झाल्हयामळ
ु े ते

बींद केल्हयावर कॅम्प नीं. ५ येथील खडी मशीन भख
ु ीं डावर घनकचरा ्ाकण्याचा
ननणाय महानगरपामलकेने मागील वषाापासन
ू घेतला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, खडी मशीन ग्राऊींडवरील कचरा िाळल्हयामळ
ु े होणा-या र्रु ाने
पररसरातील नागररकाींच्या आरोग्य व िीववतास र्ोका ननमााण झाल्हयाने तेथे

कचरा ्ाकणे बींद करायची मागणी स्थाननक नागररकाींनी महानगरपामलकेकडे
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर गींभीर प्रक्ररणाची माहहती महानगरपामलकेने शासनास
हदली आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रचन सोडववण्याबाबत कोणती उपाययोिनातमक
कायावाही करण्यात आली वा येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) सन १९९६-९७ पव
ू ी शाींतीनगर येथील िागेचा
डींवपींग ग्राऊींड म्हणून उल्हहासनगर नगरपामलकेमाफात वापर करण्यात येत
होता. तथावप, सन १९९६-९७ पासून शाींतीनगर येथील डींवपींग ग्राऊींडवर कचरा

्ाकण्यात येत नसून तो राणा रे डीींग कींपनी िवळ म्हारळ गाींव िवळील
डींवपींग ग्राऊींडच्या िागेत ्ाकण्यात येत होता.

परीं त ु सदर डींवपींग ग्राऊींडची क्षमता सींपल्हयाने दस
ु रा पयााय उपलब्र्

नसल्हयामळ
ु े हदनाींक ०३.१०.२०१६ पासून खडी ममशन, गायकवाड पाडा येथील
पडीत खाणीत कचरा ्ाकण्यात येत आहे.

(२) याबाबतची मागणी ववववर् रािकीय पक्षाींनी लेख ी ननवेदने व मोचाा
याींद्वारे केली आहे.

(३), (४) व (५) उल्हहासनगर महानगरपामलकेकडून शहरातील पण
ू ा कचऱ्याची
शास्त्रीय पध्दतीने ववल्हहेवा् लावण्यासाठी अणखल भारतीय स्थाननक स्वराज्य

सींस्था, मींब
ु ई याींच्यामाफात सववस्तर प्रकल्हप अहवाल (डी.पी.आर.) तयार
करण्याबाबतची कायावाही सरु
ु आहे.

कचऱ्यावर प्रफक्रया करण्याकररता महानगरपामलकेस िागा उपलब्र्

करुन दे ण्याबाबत कायावाही सरु
ु आहे.

-----------------
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िीर नरीमन भाट नगर, िरळी गाि (मुांबई) ये थे
चौपाटीची तनममािी िरण्याबाबि

(८०)

*

ां े (िरळी) :
श्री.सतु नल मशद

८६०५६

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) वरळी गाव (मींब
ु ई) फकनाऱ्याला दरवषी लाखो दे शी-ववदे शी पया्क भे् दे त
असल्हयाने वीर नरीमन भा् नगर येथे चौपा्ीची ननममाती करण्याबाबतची
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननर्ी याींनी हदनाींक

११ एवप्रल, २०१७ रोिी लेख ी

ननवेदनाद्वारे मा. पया्न मींत्री महोदयाींकडे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर ननवेदनातील मागणीच्या अनष
ु ींगाने वीर नरीमन भा्

नगर येथे चौपा्ीची ननममाती करण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायावाही
करण्यात आली वा येत आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अशा प्रकारचे ननवेदन पया्न ववभागास प्राप्त
झाले आहे ही वस्तजु स्थती आहे.

(२) वीर नरीमन भा् नगर येथे चौपा्ीची ननममाती करण्याबाबत बहृ न्मींब
ु ई
महानगरपामलकेचे कोणतेही र्ोरण नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

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

यििमाळ नगरपररषदे ि टाँिरने िरण्याि आले ल्या पाणी
पुर िठ्यामध्ये गैर व्यिहार झाल्याबाबि
(८१)

*

९०९४९

डॉ.मममलांद माने (नागपरू उत्िर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) यवतमाळ नगरपररषदे चे ववद्यमान मख्
ु यार्र्कारी श्री सद
ु ाम र्ुपे याींच्या
कारकीदीत मागील उन्हाळ्यात तीन महहने ्ाँ करने करण्यात आलेल्हया पाणी

परु वठ्यामध्ये ७० लाखाींचा गैरव्यवहार झाल्हयाची बाब माहे एवप्रल, २०१७
मध्ये ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सदर प्रकरणाची लेख ी तक्रार स्थाननक लोकप्रनतननर्ीींनी
यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हहार्र्कारी याींच्याकडे
काय,

केली आहे, हे ही खरे आहे

(३) असल्हयास, चार कींत्रा्दाराींना ९१ हदवस ३१ ्ाँ कर २५०० प्रमाणे कोणतेही

काम न करता व दे यकाची शहाननशा न करता दे यके अदा करण्यात आलेली
आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदर प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तयानस
ु ार दोषी अर्र्काऱ्याींवर काय कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) स्थाननक लोकप्रनतननर्ीींनी पाणी परु वठा
ववभागामाफात कींत्रा्ी पद्धतीने ्ाँ करद्वारे पाणीपरु वठा करण्यात अननयममतता
झाल्हयाची तक्रार जिल्हहार्र्कारी याींचेकडे हद. १८.४.२०१७ च्या पत्रान्वये केली,
हे खरे आहे.
(३)

व

(४) जिल्हहार्र्कारी

याींनी

या

प्रकरणी

केलेल्हया

चौकशीनस
ु ार

नगरपररषदे ने पाणी परु वठा करणेकररता ई-ननववदा प्रफक्रया न राबववता मागील
वषाातील मींिूर दराने तयाच कींत्रा्दाराना ्ाँ करद्वारे पाणी परु वठा करण्यास

मींिूरी हदली असल्हयाचे ननदशानास आले आहे. तसेच कीं त्रा्दाराने पाणी
परु वठा कोणतया वाहनाद्वारे केला याची शहाननशा न करता रू. ७०.५२ लक्ष

ची दे यके अदा केल्हयाचे ननदशानास आले. सींबींर्र्त नगरपररषद कमाचारी
ननलींब्रबत असून ततकालीन मख्
ु यार्र्कारी याींच्यावर ववभागीय चौकशीची
कायावाही करण्यात येत आहे.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

िोल्हापूर शहरािील थेट पाईपलाईन योजने ि झाले ला गैर व्यिहार
(८२)

*

८६३६१

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्िर) :

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) कोल्हहापरू शहरातील थे् पाईपलाईन योिनेच्या ्ें डरमध्ये फकरकोळ
खचाानस
ु ार ब्रबले अदा करण्यात येत असून याबाबतची उच्चस्तरीय सममती
नेमून चौकशी करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननर्ी याींनी मा. मख्
ु यमींत्री

याींच्याकडे माहे एवप्रल,२०१७ मध्ये वा तया दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, काळम्मावाडी (कोल्हहापूर) र्रण पररसरात बाींर्ण्यात येणा-या
िॅ कवेल उभारणीसाठी वाढीव दहा को्ीचा खचा दाखववल्हयाचे ननदशानास
आल्हयाने महानगरपामलकेने ठे केदार िीकेसी र्इन्िास्रक्चर कींपनीला आरसीसी

कामाींचे पन्ु हा डडझार्इन करण्याची नोह्स बिावली आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, उक्त योिनेच्या खचााच्या तफावतीबाबत शासनाने चौकशी
केली आहे काय, तयात काय आढळून आले आहे तयानस
ु ार िबाबदार असणाया दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) कोल्हहापरू शहरात मींिूर असलेल्हया काळम्मावाडी
थे् पाईपलाईन योिनेतील फकरकोळ कामाींच्या ब्रबलाबाबत व झालेल्हया

कामाची चौकशी करणे, योिनेचे अीं दािपत्रक सर्
ु ाररत करणे तसेच वन
ववभागाला द्यावयाची रक्कम कमी करणे र्इ. बाबत स्थाननक लोकप्रनतननर्ीींनी
माहे मे, २०१७ मध्ये ननवेदन हदले आहे, हे खरे आहे.

(२) (३) (४) • सदर प्रकल्हपाच्या कामाचे ठे केदार िीकेसी प्रोिेक्ट्स मल. याींनी

प्रकल्हपातील िॅ कवेलसाठी सादर केलेल्हया आर.सी.सी. कामाचे डडझाईन
तपासले असता जस्वकृत ननववदे तील कााँफक्र् व स््ीलच्या पररमाणात वाढ
होत

असल्हयाचे

व

तयामळ
ु े

खचाात

वाढ

महानगरपामलकेच्या ननदशानास आले आहे.

होत

असल्हयाचे

कोल्हहापरू

• तयामळ
ु े , जस्वकृत ननववदे तील आर.सी.सी. डडझाईनच्या अनष
ु ींगाने असलेल्हया

अ्ी व शतीनस
ु ार शासकीय अमभयाींब्रत्रकी महाववद्यालय, पण
ु े याींच्याकडून
डडझाईन तपासून घेऊन अीं नतम करण्यात येणार आहे.
-----------------
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हिे ली ये थील (िा.िाघोली जज.पुणे) जजल्हा पररषदे च्या शाळे िील
मशक्षिाने अधधिाऱयाांच्या छळामुळे आत्महत्या िे ल्याबाबि

(८३)

*

८९४५२

श्री.अममि साटम (अां धेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांि ठािूर

(पनिेल), श्री.बाबरु ाि पाचणे (मशरुर) :
गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

(१) हवेली येथील (ता.वाघोली, जि.पण
ु े) जिल्हहा पररषदे च्या शाळे तील मशक्षक
श्री. जिवन

वाघमारे याींनी ग् मशक्षणार्र्कारी ज्योती पररहार याींच्या

त्रासाला कीं्ाळुन आतमहतया केल्हयाची बाब हदनाींक २५ एवप्रल, २०१७ रोिी वा
तयासम
ु ारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ग् मशक्षण अर्र्कारी ज्योती पररहार याींच्यावर अहमदनगर
जिल्ह्यातील किा त पोलीस स््े शन मध्ये हदनाींक २६ एवप्रल २०१७ रोिी वा

तयासम
ु ारास कलम ३०६ अन्वये गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, वाघमारे याींनी अनर्र्कृत शाळा बींद करण्याच्या प्रशासकीय
कारवाईत सहकाया केले नसल्हयाने तयाींना काही हदवसाींपूवी नो्ीस पाठववण्यात
आली होती, हे ही खरे आहे काय,

(४)असल्हयास, याप्रकरणाची सखोल चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्हयास, चौकशीचे ननषकषा काय आहेत व तद्नस
ु ार सदर प्रकरणी दोषी
असणा-या अर्र्का-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय, हे खरे आहे.
(३) होय, हे खरे आहे.

(४) व (५) होय, सदर चौकशीनस
ु ार ग् मशक्षण अर्र्कारी, तालक
ु ा हवेली,
जि. पण
ु े या तयाींच्या ह्मसह दगडखान वस्ती येथील रे गे शाळा ही
अनर्र्कृत असल्हयाने पालकाींनी आपल्हया मल
ु ाींना शाळे त पाठवू नये हे
साींगण्यासाठी शाळे वर गेले असता तेथे काही लोकाींनी ग् मशक्षण अर्र्कारी

याींची गाडी अडवली व गोंर्ळ घातला होता. सदर रे गे शाळे ववरुद्ध तक्रार
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दे ण्याबाबत ग् मशक्षण अर्र्कारी, हवेली याींनी जिल्हहा पररषद प्राथममक शाळा

वाघोली, जि. पण
ु े येथे कायारत असलेल्हया मशक्षकास वेळोवेळी त्रास हदल्हयाने
सदर मशक्षकाने आतमहतया केल्हयाचे ननषपन्न झाले आहे. याबाबत किा त

पोलीस स््े शन येथे ग.ु र. क्र. १२७/२०१७ भादीं वव कलम ३०६ प्रमाणे गन्ु हा
नोंद करण्यात आला असून सदर गन्ु ्यात आरोपी असलेल्हया ग् मशक्षण
अर्र्कारी याींनी मा. उच्च न्यायालयाकडून अ्कपव
ु ा िाममन ममळववला आहे.
सदर गन्ु ्याचा पढ
ु ील तपास सरु
ु आहे.
(६) प्रचन उद््ावत नाही.

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

अमलबाग (जज. रायगड) िालुक्यािील मौजे धेरां ड ि माणिु ळे या खाडी
किनाऱयािरील गािाांना जे ट्टीची सुविधा उपलब्ध ि न दे ण्याबाबि

(८४)

*

८६७२३

श्री.प्रशाांि

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(दहांगणघाट), अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अिल
भािखळिर
ु
(िाांददिली पूिा), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अममि साटम (अां धेरी
पजश्चम) :

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

(१) अमलबाग (जि. रायगड) तालक्
ु यातील मौिे र्ेरींड व माणकुळे या खाडी
फकनाऱ्यावरील गावाींना िेट्टीची सोय उपलब्र् करून दे ण्याची मागणी स्थाननक
लोकप्रनतननर्ीींनी माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान मा. राज्यमींत्री, बींदरे
याींच्याकडे ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मौिे र्ेरींड व माणकुळे या दोन्ही गावाींदरम्यान मोठी खाडी असून
येण्या-िाण्यासाठी गत अनेक वषाापासून छो्या होडीने अनतशय र्ोकादायक

प्रवास करावा लागत असून ओहो्ीच्या वेळेस लहान मल
ु े, स्त्रीया व वॄध्द व्यक्तीींना
र्चखलातून मागा काढावा लागत आहे,हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त गावाींचे अीं तर होडीने पार केल्हयास दहा ममनन्े तर वाहनाने
पार करण्यास एक तासाचा कालावर्ी लागत असून लाखो मल्र र्इींर्नही वाया िात
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त हठकाणी िेट्टीची सोय उपलब्र् केल्हयास लहान मल
ु े, स्त्रीया व
वॄध्दाींना होडीतून काठावर येणे सल
ु भ होऊन वाहनाला लागणारा र्इींर्न खचा ही कमी
होऊन वेळेची बचत होर्इाल, हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्हयास, शासनाने चौकशी करून उक्त हठकाणी िेट्टीची सोय उपलब्र्
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) होय, हे खरे आहे.

(५) व (६) मौिे र्ेरींड व मौिे मानकुळे या खाडीवर सावािननक बाींर्काम

ववभागामाफात खाडीपल
ु ाचे काम पूणा झाले आहे. परीं त ु गावकऱ्याींची सदर
पल
ु ास िोडणाऱ्या िोडरस्तयास ववरोर् दशाववल्हयामळ
ु े िोडरस्तयाचे काम सरु
ु
झालेले नाही. तसेच िोडरस्ता तयार करण्याच्या िागेत खारफु्ीची झाडे

असल्हयाने तयासाठी पयाावरण ववभागाचा ना-हरकत दाखल प्राप्त करुन
घेण्याची कायावाही प्रगतीपथावर आहे. तत
ु ाास गावकऱ्याींची गैरसोय होत
असल्हयाने मौिे र्ेरींड व मौिे मानकुळे या हठकाणच्या पडझड झालेल्हया
िेट्टीींची दरु
ु स्ती करण्याचे काम सन २०१७-१८ या आर्था क वषाात होती घेण्यात

येणार असून तया अनष
ु ींगाने सदर कामाचे अीं दािपत्रक तयार करण्याची
कायावाही प्रगतीपथावर आहे.

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

अहमदनगर महानगरपामलिे िील िसुली मलवपिाला लाच
जस्ििारिाना पिडल्याबाबि

(८५)

*

८६५७८

श्री.विजय औटी (पारनेर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) अहमदनगर येथे खरे दी के लेल्हया भूखीं डाची गींठ
ु े वारीप्रमाणे ब्रबगर शेतीची

नोंद करुन दे ण्यासाठी तक्रारदाराकडून २४ हिार रुपयाींची लाच जस्वकारताना
अहमदनगर महानगरपामलकेतील वसल
ु ी मलवपक अननल लोंढे याींस हदनाींक १४
िून, २०१७ रोिी वा तयासम
ु ारास लाचलच
ु पत प्रनतबींर्क ववभागाने पकडल्हयाचे
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शासनाने या प्रकरणाची ववभागीय चौकशी केली आहे काय,

109

(३)

असल्हयास,

चौकशीत

काय

आढळून

आले

व

तयानस
ु ार

मलवपकाववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

दोषी

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अहमदनगर महानगरपामलकेतील वसल
ु ी मलवपक
याींना हद.१४ िून, २०१७ रोिी लाचलच
ु पत प्रनतबींर्क ववभागाने लाच
जस्वकारताना पकडले ही वस्तजु स्थती आहे.

(२) व (३) अहमदनगर महानगरपामलकेने हद.२२.०६.२०१७ च्या आदे शान्वये,
श्री.लोंढे याींना हद.१४.०६.२०१७ पासून ननलींब्रबत केले असून, तयाींची ववभागीय
चौकशी प्रस्ताववत करण्यात आली आहे.

तसेच , याप्रकरणी लाचलच
ु पत प्रनतबींर्क ववभागाकडून गन्ु हा दाखल

करण्यात आला आहे.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

मुांबईिील गोरे गाि-मालाड परीसरािील राष्ट्रीय स्ियांसेिि सांघाच्या
शाखेिर िाही अज्ञाि व्यक्िीांनी हल्ला िेल्याबाबि

(८६)

*

८५७३९

श्री.अिल
ु भािखळिर (िाांददिली पूिा), अॅड.आमशष शेलार

(िाांद्रे पजश्चम), श्री.अममि साटम (अां धेरी पजश्चम) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां् ी

(१) मींब
ु ई गोरे गाव मालाड परीसरातील िन. अरुणकुमार वैद्य मागाावर
असणाऱ्या राषरीय स्वयींसेवक सींघाच्या शाखेवर काही अज्ञात व्यजक्तींनी हल्हला

केल्हयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशानास आले , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, याबाबत कुरार पोलीस स््े शन मध्ये हदनाींक ३१ मे, २०१७
रोिी एफ. आय. आर. दाखल केला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सदरचे हल्हलेख ोर भारत ववरोर्ी घोषणा दे त असल्हयाबाबतची

तक्रार दाखल झाली असून सदर हल्हलेख ोराींना पकडण्याबाबत शासनाने
अद्यापपयंत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हल्हला झाला हे खरे नाही,

तथावप, फफयाादी व तयाींचे साथीदार हे राषरीय स्वयींसेवक सींघाचे

कायाकते असन
ु , सींघाची महापामलकेच्या राममलला मैदानात ननयममत कवायत

झाल्हयानींतर सदर हठकाणी फफयाादी व तयाचे साथीदार तेथे थ्रो बॉल खेळत

असताना तयाींचा बॉल लागल्हयाने, या गन्ु हयातील आरोपीींनी हाताने, स््ीं प,
बॅ्, काठी, झाडाच्या फाींद्या व हतयाराननशी मारहाण केली तसेच अजचलल
घोषणा व मशवीगाळ केली, हे खरे आहे.
(२) व (३) होय,

सदरहू प्रकरणी कुरार पोलीस ठाणे, मींब
ु ई येथे ग.ु र.क्र. १९२/१७ कलम
१४३, १४४, १४७, १४८, १४९, ५०६(२), ३२६, ३२४, ३२३ भा.दीं .वव सह
३७(१)(अ) १३५ मपोका अन्वये गन्ु हा नोंद करण्यात आलेला असन
ु सदर
गन्ु हयात हल्हलेख ोराींपक
ै ी चार आरोपीींना (पैकी दोन बालअपचारी) अ्क

करण्यात आलेली आहे. बालअपचारी याींना पालकाींच्या स्वार्र्न केले असून
सज्ञान आरोपी िाममनावर आहे तयाींचेवर प्रनतबींर्ातमक कारवाई करण्यात
आलेली आहे. प्रस्तत
ु चे प्रकरण तपासार्र्न आहे.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

अांधेर ी (पूिा) (जज. मुांबई उपनगर) ये थील मरोळ पोलीस
(८७)

*

िसाहिीिील र्इमारिी धोिादायि झाल्याबाबि

९३१६०

श्री.रमेश लटिे (अां धेरी पूिा) : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) अीं र्ेरी (पूवा) (जि. मींब
ु ई उपनगर) येथील मरोळ पोलीस वसाहतीतील

र्इमारती अनतशय िीणा झाल्हया असून र्इमारतीच्या लोखीं डी सळ्या गींिून

कमकुवत झाल्हयामळ
छताचे मसमें ् कााँक्रे् पडून पोलीस
ु े
कमाचाऱ्याींचे कु्ुीं बीय िखमी होत आहेत, हे खरे आहे काय,
अनतशय

(२) असल्हयास, सदर र्इमारती अनतशय र्ोकादायक झाल्हया असून तया दरु
ु स्त

करण्याऐविी तोडून बाींर्ण्यात याव्यात अशा प्रकारचा अहवाल सदर
र्इमारतीचे सींरचनातमक परीक्षण केल्हयानींतर प्राप्त झाला आहे, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्हयास, सावािननक बाींर्काम ववभागाकडून र्इमारतीचे सींरचनातमक

परीक्षण करून ४५ र्इमारतीींच्या दरु
ु स्तीकररता ४८. ५१ को्ी रूपये र्इतक्या
रकमेची

प्रशासकीय मान्यता व ननर्ी उपलब्र् होण्यासाठी गहृ खातयाकडे

मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, गहृ खातयाने सदर प्रस्ताव व ननर्ीकरीता शासनाकडे मींिुरी
मागूनही शासनाने अद्याप मींिुरी हदली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्हयास, दघ
ु ा्ना होऊन पोलीस कमाचाऱ्याींच्या

कु्ुींबीयाींची िीववत व

ववततहानी होऊ नये याकरीता व मरोळ पोलीस कॅम्पात ्ाईप-२ प्रकारच्या
४४८

सदननका नव्याने बाींर्ण्याच्या कामास सरु
ु वात करण्यास शासनाने

कोणतया उपाययोिना केल्हया वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३), (४) व (५)

हदनाींक २७.०३.२०१७ रोिीच्या ज्ञापनाद्वारे एकूण आठ र्इमारतीींची

सींरचनातमक दरु
ु स्ती करण्यास रु.७,०५,६४,३५७/- र्इतक्या खचााच्या अीं दािास

प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली असून रु.५,३०,३९,०६३/- र्इतका ननर्ी
ववतरीत

करण्यात

आला

आहे. तसेच , हदनाींक ०३.०८.२०१७ रोिीच्या

ज्ञापनाद्वारे उवाररत एकूण ३७ र्इमारतीींच्या सींरचनातमक दरु
ु स्ती करण्यास
रु.४२,६३,०९,३५६/- र्इतक्या खचााच्या अीं दािास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात
आली आहे.

तसेच ,

प्रकार-२

च्या

४४८

सदननकाींच्या

प्रकल्हपाचे

ननयोिन

करण्याकरीता महाराषर राज्य पोलीस गहृ ननमााण कल्हयाण महामींडळ मयााहदत,

मींब
ु ई याींनी प्रकल्हप व्यवस्थापन सल्हलागार याची नेमणक
ू केली आहे. या

प्रकल्हपाचे नकाशे मींिुरीकररता बहृ न्मींब
ु ई महानगरपामलकेस सादर करण्यात
आले आहेत.

(६) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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लोअर परळ ि िरळी ये थील म्हाडाच्या िाब्यािील
धगरण्याांच्या जममनीबाबि
(८८)

*

८५६२७

ां े (िरळी) : सन्माननीय गहृ तनमााण मां्ी
श्री.सतु नल मशद

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) बहृ न्मींब
ु ई ववकास ननयींत्रण ननयमावली ५८(१)(ब) नस
ु ार म्हाडास प्राप्त
झालेल्हया लोअर परे ल, मींब
ु ई येथील मातल्ह
ु य, मफतलाल ममल नीं. ३ व वरळी

येथील जव्हक््ोररया ममल या र्गरण्याींच्या भूखीं डाचा आकार (क्षेत्रफळ) लहान
असल्हयाने बहृ न्मींब
ु ई महानगरपामलकेच्या हहचयाच्या भूखीं डाबरोबर अदलाबदल

करण्याच्या प्रस्तावास नगरववकास ववभागाच्या हदनाींक १७ माचा , २०१५
रोिीच्या अर्र्सच
ु नेन्वये मान्यता दे ण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू प्रस्तावानस
ु ार अदलाबदल करण्यात आलेल्हया भूखीं डाचे
थोडक्यात स्वरूप काय आहे,

(३) असल्हयास,सदरहू भूखीं डावर र्गरणी कामगाराींसाठी सदननका बाींर्ण्याच्या
कामाची सद्यजस्थती काय आहे ,

(४) असल्हयास,सदरहू सदननकाींचे बाींर्काम फकती कालावर्ीत पूणा करण्याचे
शासनाचे ननयोिन आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. प्रिाश महेिा : (१) व (२) सर्
ु ाररत ववकास ननयींत्रण ननयमावली ५८ (१)
(ब) अीं तगात आकारमानाने लहान असलेल्हया मफतलाल ममल (ना.म.िोशी

मागा), मातल्ह
ु य ममल (लोअर परळ), हहींदस्
ु थान ममल यनु न् अ व ब
(भायखळा, िेकब सकाल) जव्हक््ोररया ममल (लोअर परळ), हहींदस्
ु थान ममल /

क्राऊन ममल (प्रभादे वी) व एम.एस.्ी.सी. (िी होल्हड) (काळाचौकी) या सहा

र्गरण्याींच्या भख
ू ीं डाचा ताबा म्हाडास प्राप्त झाला आहे. तथावप, सदरहू भख
ू ीं ड
आकाराने लहान असल्हयाने तेथे गहृ ननमााण योिना राबववणे शक्य नव्हते.
म्हाडास प्राप्त झालेल्हया ६ र्गरण्याींची एकूण क्षेत्रफळ ३८७३.८१ चौ.मी. र्इतके
असन
ू

सदरहू ६ र्गरण्याींच्या बदल्हयात वेस््ना र्इींडीया ममल येथील
महानगरपामलकेस प्राप्त झालेला मोकळ्या मैदानाचा भूखीं ड ३६०७.८३ चौ. मी.
र्इतक्या क्षेत्रफळाचा आहे. सदरहू भूखीं ड म्हाडास प्राप्त झालेल्हया ६ भूखीं डाच्या
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बदल्हयात

मींब
ु ई महानगरपामलकेस

अदलाबदल

करण्याचे नगर ववकास

ववभागास प्रस्ताववत केले होते. सदर प्रस्तावास नगर ववकास ववभागाने
हद. १७.०३.२०१५ रोिीच्या अर्र्सूचनेन्वये मान्यता हदलेली आहे.

(३) व (४) म्हाडामाफात हद. २१.०७.२०१५ रोिी मींब
ु ई महानगरपामलकेकडे
अदलाबदलीचा

प्रस्ताव

पाठववला

असून

तयास

अद्याप

मींब
ु ई

महानगरपामलकेची मान्यता प्राप्त झालेली नाही. मींब
ु ई महानगरपामलकेची
मान्यता प्राप्त झाल्हयानींतर सदर योिनेचे काम तवरीत हाती घेण्यात येईल.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

विधान भिन :
मांब
ु ई.

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

डॉ. अनांि िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा

________________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू ा सवा प्रफक्रया महाराषर ववर्ानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मद्र
ु ण: शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

