महाराष्ट्र विधानसभा
चौथे अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, ददनाांि १२ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २१, १९३९ (शिे)
(१)

मख्
ु यमां्ी

(३)

िामगार, िौशल्य वििास, भि
ू ां प पन
ु िासन,

(२)

गह
ृ ननमााण मां्ी

याांचे प्रभारी
विभाग

माजी सैननिाांचे िल्याण मां्ी

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७५
-------------------------------------

दे ऊळगाांिराजा (जज.बुलढाणा) शहर ि पररसरामध्ये
अिैध दारु विक्री होत असल्याबाबत

(१)

*

९८६५७

िॉ.शशशिाांत खेिि
े र (शसांदखेि राजा) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बल
ु ढाणा जिल्ह्यातील दे ऊळगाींवरािा शहर व पररसरामध्ये अवैध दारु
ववक्री व अन्य अवैध व्यवसाय होत असल्हयाचे ननदशशनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त तालक्
ु यातील ग्राम िवळखेड या गावातील महहलाींनी
तेथील अवैध दारु ववक्रीबाबत अनेकदा पोलीस स््े शनला तक्रारी दे ऊनही
याबाबत

कारवाई

न

झाल्हयाने

तयाींनी

मा.मख्
ु यमींत्री

याींची

भे्

घेऊन

उपोषणाला बसण्याचा ननणशय माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान
घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सींबधीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही.

(२) ग्राम िवळखेड या गावातील महहलाींनी तेथील अवैध दारू ववक्रीबाबत

अनेकदा पोलीस स््े शनला तक्रारी दे ऊनही याबाबत कारवाई न झाल्हयाने
तयाींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींची भे् घेऊन उपोषणाला बसण्याचा ननणशय माहे

सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान घेतला आहे याबाबत अभभलेखामध्ये

नोंद नाही. तथावप ग्राम िवळखेड येथील महहलाींनी हदनाींक १०.९.२०१७ व
हदनाींक १६.९.२०१७ रोिी पोलीस स््े शन दे ऊळगावरािा येथे ग्राम िवळखेड

येथील अवैध दारू ववक्री करणाऱ्या ५ व्यक्तीववरोधात सामह
ु ीक लेखी तक्रार
अिश हदला आहे .

(३) सदर प्रकरणी चौकशीत ग्राम िवळखेड येथील महहलाींच्या तक्रार
अिाशतील

नमद
ु

५

व्यक्तीींवर

प्रनतबींधातमक कारवाई केली आहे .

कलम

१०७,

११६

(३)

िा.फौ.

प्रमाणे

तसेच दे ऊळगाव रािा व पररसरात अवैध दारू बाळगणारे व वाहतक
ू

करणारे

तसेच

िग
ु ार

खेळणाऱ्या

कारवाई केली आहे .

इसमाींवर

खालीलप्रमाणे

अ.क्र.

हे ड प्रकार

केसेस

आरोपी

िप्तमाल (रू)

१

दारूबींदी

१४४

१४९

१२,६६,७२४/-

२

िग
ु ार

१६

४२

१,६१,२५०/-

अ.क्र.

हे ड

दाखल केसेस

१.

क. ९३ मुप्रोका

५३

२.

क.११० िाफौ

२०

३.

क. ५६ (१), अ,ब मुपोका

०७

४.

क. १०७,११६ (३) िाफौ

३०३

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

प्रनतबींधातमक
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निी मुांबई क्षे्ामधील प्रिल्पग्रसताांनी गरजेपोटी िेलेल्या

बाांधिामासांबांधधत मागणयाांचा अधधसूचनेत अांतभााि िरणयाबाबत
(२)

*

९५०१५

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या कायशक्षेत्रातील सन २०१५
अखेर पयंतचे अनधधकृत बाींधकामे ननयभमत करण्यासींबध
ीं ीची अधधसच
ू ना
शासनाने हदनाींक २५ िुल,ै २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास प्रभसद्ध केली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरची अनधधकृत बाींधकामे ननयभमत करताना तयात काही
अ्ी व शती घालण्यात आलेल्हया असन
ींु ई क्षेत्रामधील प्रकल्हपग्रस्ताींनी
ू नवी मब
गरिेपो्ी केलेल्हया बाींधकामाबाबत शासनास सादर केलेल्हया मागण्याींचा सदर
अधधसच
ू नेत अींतभाशव करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, नवी मब
ींु ई क्षेत्रातील प्रकल्हपग्रस्ताींच्या मागण्याींचा अींतभाशव
करून

सध
ु ाररत

अधधसच
ू ना

प्रभसद्ध

करण्यात

यावी

यासाठी

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींना माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा तया
दरम्यान ननवेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त ननवेदनावर शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.
(२) ते (५) अशी बाब नाही.

अनधधकृत बाींधकामे प्रशमन आकार लावन
ू प्रशभमत करण्याचे ननयम हे

राज्यस्तरावरील असन
ू यासींदभाशने प्राप्त सच
ू ना / हरकती ववचारात घेवन
ू ते
शासनाने हदनाींक ०७/१०/२०१७ रोिीच्या अधधसच
ू नेन्वये अींनतम केलेले आहे त.

भसडको व नवी मब
ुीं ई क्षेत्रामधील गावठाण व ववस्तारीत गावठाण क्षेत्राचा

ववकास

हा

नागरी

नत
ु नीकरण

योिनेच्या

(Cluster

Development)
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माध्यमातन
करणेचा ननणशय शासनाने यापव
सींबधीं धत
ू
ू ी घेतलेला असन
ू
ननयोिन प्राधधकरणाींच्या ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये महाराषर प्रादे भशक

ननयोिन व नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम-३७ (१अेअे) अन्वये
फेरबदल प्रस्ताववत असन
ू , नागररकाींच्या सच
ू ना / हरकती मागववणारी सच
ू ना
दोन्ही प्राधधकरणाकरीता स्वतींत्रपणे हद.०४/०३/२०१४ रोिी प्रभसध्द केलेली

आहे . तयामध्ये प्रकल्हपबाधधताींच्या अधधकृत तसेच अनधधकृत बाींधकामाींचाही
समावेश आहे . याबाबत वैधाननक कायशवाही पण
ू श झालेली आहे . मा.उच्च
न्यायालयामधील िनहहत याधचका क्र.६१/२०१४ ननकाली ननघालेली असन
ू
यासींदभाशत अींनतम ननणशय घेणेस असलेला प्रनतबींध राहहलेला नसल्हयाने
याबाबत लवकरच अींनतम ननणशय सींकजल्हपत आहे .
-----------------

म्हािाचे बनािट दसतऐिज बनिून गरजू व्यकतीांची
दलालाांििून होत असलेली फसिणूि

(३)

*

९७७३९

िॉ.सतीश (अणणासाहे ब) पाटील (एरां िोल), श्री.िैभि वपचि

(अिोले), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायििाि (िल्याण
पि
ू )ा , श्री.किसन िथोरे (मरु बाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.राहूल
िुल (दौंि), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर) :
सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ

(१) महाराषर गह
ृ ननमाशण व क्षेत्रववकास प्राधधकरणामधून (म्हाडा) आमदार
कोट्यातन
कमी ककीं मतीत सदननका भमळवन
दे ण्याचे
ू
ू

आभमष दाखवन
ू

म्हाडातील दलालाींनी म्हाडाचे बनाव् दस्तऐवि बनवन
ू तयाआधारे गरिच
ूीं ी

रुपये २ को्ी ४० लाखाींची फसवणूक केल्हयाची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१७
मध्ये वा तया दरम्यान ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

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

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. प्रिाश महे ता : (१) हे खरे नाही.
याींच्या

तथावप, याबाबत पोलीस उपननरीक्षक, साकीनाका पोलीस स््े शन, मब
ुीं ई
हदनाींक

०७.०९.२०१७

रोिीच्या

पत्रानस
ु ार

श्री.सरु े श

्ाके

याींना

गैरअिशदाराने म्हाडाची रूम भमळवन
दे तो असे साींगन
तयाींना म्हाडाच्या
ू
ू
कायाशलयात नेऊन तयाींची म्हाडाचा लोगो असलेल्हया कागदपत्रावर स्या
घेऊन, ती कागदपत्रे दे ऊन तयाींची फसवणक
ू केली असल्हयाचे नमद
ू केले आहे .

(२) तथावप, याबाबत साकीनाका पोलीस स््े शन, मब
ींु ई येथे दाखल तक्रारीच्या
अनष
ीं ाने कायशवाही सरु
ु ग
ु होईल.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपाशलिेने शासनाििून
मांजरू ननधी विननयोगाअभािी परत िेल्याबाबत

(४)

*

९८६४६

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उल्हहासनगर (जि.ठाणे) महानगरपाभलकेतील बी.एस.य.ु पी. योिनेसाठी
शासनाकडून रूपये ३२ को्ी इतका ननधी मींिूर झाला आहे, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्हयास,

डॉ.बाबासाहे ब

आींबेडकर श्रमसाफल्हय योिनेंतगशत

सफाई

कामगाराींसाठी गह
ृ सींकुल उभारण्याकररता शासनाने रूपये १२ को्ी इतका
ननधी मींिुर केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त दोन्ही योिना ननधाशररत मद
ु तीत पण
ू श न झाल्हयाने
शासनाने ननधी व्यािासह परत करण्याचे आदे श महानगरपाभलकेस हदल्हयाची
बाब माहे िुल,ै २०१७
खरे आहे काय,

मध्ये वा तया दरम्यान ननदशशनास आली आहे , हे ही

(४) असल्हयास, शासनाच्या महतवपण
ु श योिनाींकररता शासनाकडून भमळणाऱ्या

ननधीचा ववननयोग महानगरपाभलकेने न केल्हयामळ
ीं ीत दोषी अधधकारी /
ु े सींबध
कमशचारी याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) शहरातील गरीबाींसाठी मल
ु भत
ू सवु वधा परु ववणे

(बी.एस.य.ु पी.) या योिनेअत
ीं गशत राहुलनगर व वाजल्हमकी वसाहत या दोन
वस्तयाींचे एकूण ६०० घरकुलाींकररता रु.३५.३८ को्ी रकमेच्या सववस्तर प्रकल्हप
अहवालास हदनाींक २९.१२.२००८ रोिी राज्यस्तरीय सक
ु ाणू सभमतीकडून मींिरु ी

प्राप्त झाली व हदनाींक ०३.०२.२००९ रोिी केंद्रस्तरीय सक
ु ाणू सभमतीची मींिूरी
प्राप्त झाली आहे .
(२)

डॉ.बाबासाहे ब

आींबेडकर

श्रमसाफल्हय

योिनेअींतगशत

१२८

सफाई

कामगाराींसाठी घरकुल दे ण्याचा रु.१२ को्ी ननधीचा प्रस्ताव उल्हहासनगर
महानगरपाभलकेमाफशत

ववहहत

पध्दतीने

सादर

करण्यात

न

आल्हयामळ
ु े

शासनाकडून ननधी मींिुर करण्यात आलेला नाही ही वस्तजु स्थती आहे .

(३), (४) व (५) सन २०१० मध्ये, बी.एस.य.ु पी. योिनेसाठी केंद्र शासनाकडून
रु. ४.०२ को्ी व राज्य शासनाकडून रु. २.२३ को्ी असा एकूण रु. ६.२५
को्ी इतका ननधी प्राप्त झाला होता.

सदर बी.एस.य.ु पी. योिना उल्हहासनगर महानगरपाभलकेमाफशत खालील

कारणास्तव राबववण्यात आलेली नाही :-

• सदर प्रकल्हपासाठी आवश्यक असलेला भख
ू ींड ववहहत मद
ु तीत हस्ताींतरीत
झाला नाही.

• सदर भख
ू ींडावर शाळे चे आरक्षण होते व सदर योिनेस लाभाथींचा काही
प्रमाणात ववरोध होता.

• माचश २०१२ अखेरपयंत िी घरकुले प्रतयक्ष प्रगतीपथावर असतील अशाच
घरकुलाींकररता केंद्र शासनाचा ननधी उपलब्ध होऊ शकेल अशा सच
ू ना केंद्रीय
गह
ुश न मींत्रालय याींनी हदल्हया होतया.
ृ ननमाशण व शहरी गरीबी ननमल

सदर योिनेची अींमलबिावणी न झाल्हयामळ
ु े , केंद्र शासनाकडून प्राप्त

झालेला रु.४.०२ को्ी व राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेला रु.२.२३ को्ी असा
एकूण रु.६.२५ को्ी इतका ननधी माहे डडसेंबर २०१३ मध्ये रु.३२,३२,६७३/इतक्या व्यािासह परत करण्यात आला आहे .

तथावप, शासनाकडून ननधी उपलब्ध न झाल्हयाने वाजल्हमकी वसाहतीचे

काम उल्हहासनगर महानगरपाभलकेच्या ननधीतन
ू करण्यात आले आहे .
-----------------
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मांगरुळ चव्हाळा, दत्तापूर, तळे गाि दशासर, मांगरुळ
दसतगीर (जज.अमरािती) येथे नविन प्रशासिीय
इमारत ि पोलीस िसाहत बाांधणयाबाबत
(५)

*

९६८५०

प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील मींगरुळ चव्हाळा (ता.नाींदगाव

खींडश्े वर) येथे नववन प्रशासकीय इमारत, पोलीस अधधकारी/ कमशचारी ननवास

बाींधकामाचा प्रस्ताव अप्पर पोलीस महासींचालक (नन.व.स.) महाराषर राज्य
याींच्यामाफशत हदनाींक २९ माचश, २०१७ रोिी वा तयासम
ु ारास व्यवस्थापकीय
सींचालक, महाराषर राज्य पोलीस गह
ृ ननमाशण व कल्हयाण महामींडळ, मयाशहदत,
मब
ुीं ई याींचेकडे सादर करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, ग्रामीण भागातील पोलीस स््े शन दततापरू , तळे गाव दशासर,

मींगरुळ दस्तगीर येथील पोलीस अधधकारी/कमशचारी ननवास बाींधकामाचा

प्रस्ताव अप्पर पोलीस महासींचालक (नन.व.स.), महाराषर राज्य याींच्यामाफशत

अपर मख्
ु य सधचव, गह
ृ ववभाग महाराषर शासन याींचेकडे सादर असल्हयाचे
हदनाींक २४ एवप्रल, २०१७ रोिी वा तयासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

अमरावती

जिल्ह्यातील

मींगरुळ

चव्हाळा

(ता.नाींदगाव

खींडश्े वर) येथे नववन प्रशासकीय इमारत व पोलीस अधधकारी/कमशचारी ननवास

बाींधकाम तसेच दततापरू , तळे गाव दशासर, मींगरुळ दस्तगीर येथील पोलीस
अधधकारी/कमशचारी

ननवास

बाींधकामाच्या

प्रस्तावास

ननधीसह

मान्यता

दे णेसब
ीं ध
ीं ी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.मख्
ु यमींत्री तसेच अप्पर मख्
ु य
सधचव, गह
ु ारास
ृ ववभाग याींना हदनाींक २६ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा तया सम
लेखी ननवेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

सदरहू प्रशासकीय इमारत बाींधकाम व ननवासस्थान
बाींधकामाच्या प्रस्तावास ननधीसह मान्यता दे णेसब
ीं ध
ीं ी शासनाकडून कोणती
कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) होय हे खरे आहे.
(४)

पोलीस

ठाणे, मींगरुळ

चव्हाळा,

तालक
ु ा-नाींदगाींव

खींडश्े वर,

जिल्हहा-

अमरावती, याच्याकररता नवीन प्रशासकीय इमारत व पोलीस अधधकारी व
कमशचारी याींच्यासाठी शासकीय ननवासस्थानाचे बाींधकाम करणे याबाबतचा

प्रस्ताव पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य याींच्या कायाशलयाने महाराषर

राज्य पोलीस गह
ू उक्त
ृ ननमाशण व कल्हयाण महामींडळाकडे सींदभश केला असन
प्रकल्हप हा ननयोिन स्तरावर आहे .

तसेच, दततापरू , तळे गाींव दशासर व मींगरुळ दस्तगीर येथे पोलीस अधधकारी/

कमशचारी याींच्याकररता शासकीय ननवासस्थाने याींचे बाींधकाम करण्याबाबतचे
प्रस्तावास सावशिननक बाींधकाम ववभाग याींच्याकडून मान्यता प्राप्त झाली
असन
ू , सदर प्रस्ताव हा रुपये पाच को्ी इतक्या रक्कमेपेक्षा िास्त

असल्हयाने शासनाच्या उच्चस्तररय सधचव सभमतीच्या मान्यतेसाठी सादर
करण्यात येणार आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िीएसिे उद्योग समह
े िून ठे िीदाराांच्या
ू , पण
ु े याांचि
ठे िीांचा झालेला गैरव्यिहार

(६)

*

९५१८०

श्री.असलम

शेख

श्री.शभमराि तापिीर (खिििासला), श्री.अमर िाळे (आिी),
(मालाि

पजश्चम),

िॉ.सजु जत

शमणचेिर

(हातिणांगले),

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमन
पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.नसीम खान (चाांददिली) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) डीएसके उद्योग समह
े डून ठे वीदाराींच्या ठे वीींचा मोठ्या
ू , पण
ु े याींचक
प्रमाणात गैरव्यवहार

झाला

असल्हयाचे

माहे

नोव्हें बर,

तयादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

२०१७

मध्ये

वा

(२) असल्हयास, ठे वीदाराींची फसवणक
ू केल्हयाच्या आरोपावरून डीएसके उद्योग
समह
ू याींच्या ववरोधात आधथशक गन्
ु हे शाखेकडे ३५१ तक्रारी प्राप्त झाल्हया
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, या तक्रारदाराींमध्ये बहुसींख्य तक्रारदार हे ननराधार व ज्येषठ
नागररक आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) ठे वीदाराींची फसवणक
ू केल्हयाच्या आरोपावरून डीएसके उद्योग समह
ू याींचे

ववरोधात आधथशक गन्
ु हे शाखा, पण
ु े याींचेकडे २८५१ व आधथशक गन्
ु हे शाखा
मब
ींु ई याींचेकडे ३५३ गत
ींु वणक
ू दाराींच्या तक्रारी प्राप्त झाल्हया आहे त.
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) सदर प्रकरणी शासनाने कफयाशदीचे तक्रारीवरून डीएसके उद्योग समह
ु ाचे

सींचालक हदपक सखाराम कुलकणी (डीएसके) व इतर दोन आरोपीववरोधात
भशवािीनगर पोलीस स््े शन, पण
ु े येथे ग.ु र.नीं. ३४७/२०१७ भादीं वव कलम ४२०,

४०६, ४०९, ३४, १२०(ब), एमपीआयडी कायदा कलम ३ व ४ तसेच प्राईि

धच् अँड मननसक्यल
ुश ेशन ्क्् १९७८ चे कलम ३, ४, ५, ६ भारतीय ररझवश
बँक ्क्् कलम ४५ (एस), ४५ (आय), ए/५८ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला आहे .

तसेच भशवािी पाकश पोलीस ठाणे , मब
ुीं ई येथे ग.ु र.नीं. ३०९/२०१७ कलम

४०६, ४२०, ३४ भा.दीं .वव. सह कलम ३ व ४ महाराषर ठे वीदाराींच्या (ववततीय
आस्थापनाींमधील) हहतसींबध
ीं ाचे सींरक्षण कायदा १९९९ अन्वये गन्
ु हा दाखल

करण्यात आला आहे . सदर गन्
ु हयाची स्वरूप व व्याप्ती मोठी असल्हयामळ
ु े

सदरचा गन्ु हा पढ
ींु ई याींचेकडे वगश
ु ील तपासकामी आधथशक गन्ु हे ववभाग, मब
करण्यात आला आहे .

वरील नमद
ु दोन्ही गन्ु हे तपासावर आहे त.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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निी मुांबई येथील आांतरराष्ट्रीय विमानतळाचे शसििोने सुरु िेलेले िाम
(७)

*

प्रिल्पग्रसताांनी बांद पािल्याबाबत

९५२७३

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सांजय साििारे (भस
ु ािळ) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मब
ींु ई येथे आींतरराषरीय ववमानतळासाठी भरावाचे भसडकोने सरु
ु

केलेले काम, प्रकल्हपग्रस्ताींनी 'आधी पन
ीं ादन' या
ु वशसन आणण मग भस
ु प
तयाींच्या मागणीवर ननणशय होईपयंत बींद पाडल्हयाची घ्ना माहे ऑक््ोबर,
२०१७ मध्ये वा तया दरम्यान घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, आधी पन
ु वशसन करुन नींतर काम सरु
ु करण्याबाबतचा ननणशय
हदनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी पयंत घेण्यात येईल असे शासनाने मान्य
केले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

आींतरराषरीय

ववमानतळासाठी

लागणाऱ्या

भस
ीं ादनामळ
ू प
ु े

बाधधत गावातील ग्रामस्थाींच्या पन
ु वशसनाबाबत तसेच बाधीत प्रकल्हपग्रस्ताींना
२२.५ ्क्के ववकसीत भख
ीं , भरावाची ५० ्क्के कामे व सींपण
ू ड
ू श पन
ु वशसन
आदीींबाबत शासन स्तरावरील ननणशयातमक कायशवाहीची सद्यःजस्थती काय
आहे,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(३) नवी मब
ुीं ई आींतरराषरीय ववमानतळासाठी सींपाहदत केलेल्हया िभमनीींवरील
प्रकल्हपबाधधताींसाठी

शासन

ननणशय

हद.१.३.२०१४,

हद.२८.५.२०१४

तसेच

हद.२२.९.२०१७ च्या धोरणानस
ु ार पन
ु वशसन तसेच २२.५ ्क्के नस
ु ार लाभ

दे ण्यात येत आहे त. ववमानतळासाठी आवश्यक िभमनीचा भराव करण्याची ५०
्क्के कामे स्थाननक प्रकल्हपग्रस्त सींस्थाींना प्रदान करण्याचे धोरण भसडकोने

प्रस्ताववत केले असन
ू तयानस
ु ार भसडको स्तरावर याबाबतची कायशवाही सरु
ु
आहे .

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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साांगली शहर पोलीस ठाणयातील िोठिीत जबर मारहाण िेल्याने
अननिेत िोथळे याचा झालेला मत्ृ यू
(८)

*

१०००३३

श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ),

अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अमर िाळे

(आिी), श्री.असलम शेख (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),

अॅि.भीमराि धोंिे (आष्ट्टी), श्री.सनु नल शशांदे (िरळी), श्री.पांिज भज
ु बळ
(नाांदगाि), अॅि.िारीस पठाण (भायखळा), िॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू ििेगाि),
श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपरू ) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

(१) कवलापरू (ता.भमरि, जि.साींगली) येथील अभभयींता सींतोष गायकवाडे
याींची

फसवणूक

केल्हया

प्रकरणी

अननकेत

कोथळे

व

सन
ु ील

भें डारे

रा.भारतनगर (जि.साींगली) या दोघाींना साींगली शहर पोलीींसानी अ्क केली
होती व अ्केत असलेला आरोपी अननकेत कोथळे यास पोलीसाींनी पींख्याच्या

हुकला उल्े ्ाींगन
िबर मारहाण करून तयाचे डोके पाण्यात बड
ू
ु वन
ू
ठे वल्हयामळ
ु े तयाचा मतु यू झाल्हयाची घ्ना हदनाींक ८ नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा
तया सम
ु ारास ननदश शनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पोलीसाींच्या अतयाचारामळ
ु े पोलीस कोठडीत मतृ यु पावल्हयाने हे

प्रकरण दडपण्यासाठी पोलीसाींनी अननकेत कोथळे याचा मतृ यदे ह आींबोली
(जि.भसींधदग
ु )श या घा्ात नेऊन िाळून ्ाकला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणातील दस
ु रा आरोपी सन
ु ील भें डारे याच्या समक्ष हा

सवश प्रकार पोलीसाींनी केल्हयानींतर याची वाच्यता होऊ नये याकररता तयालाही
या प्रकारे मारण्यात येईल अशी धमकी भें डारे यास पोलीसाींनी हदली होती, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयाचा

तपभशल काय आहे, तयानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय. सदर घ्नेचा सखोल तपास सरु
ु आहे .

(२) पोलीस कोठडीत मरण पावल्हयाने हे प्रकरण दडपण्यासाठी पोलीसाींनी

अननकेत कोथळे याचा मत
ु ग
ू श या घा्ात नेऊन िाळून
ृ दे ह आींबोली, जि.भसींधद
्ाकला, हे प्रथम दशशनी खरे आहे .

(३) आरोपी अमोल भींडारे याच्या समक्ष हा सवश प्रकार पोलीसाींनी केल्हयानींतर

याची वाच्यता होऊ नये, याकरीता तयालाही अशा प्रकारे मारण्यात येईल,
अशी धमकी भींडारे यास पोलीसाींनी हदली होती, असे आरोपी अमोल भींडारे
याने तयाच्या िबाबात नमद
ु केले आहे .

(४) होय. साींगली शहर पोलीस स््े शन येथे गन्ु हा रजि. क्र. २४३/२०१७,

भा.दीं .वव. कलम ३०२, २०१, ३३०, ३३१, ३४ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला असन
ु सदर प्रकरणी राज्य गन्
ु हे अन्वेषण ववभागामाफशत सखोल तपास

सरु
ु आहे . आतापयशत झालेल्हया तपासामध्ये सदर गन्
ु हयात साींगली शहर
पोलीस स््े शन येथील सींबधीं धत १ पोलीस उपननररक्षक, २ पोलीस हवालदार, १

पोलीस भशपाई, १ पोलीस वाहन चालक व १ खािगी इसम याींचा समावेश
असल्हयाचे

ननषपन्न झाल्हयाने

तयाींना

हदनाींक

०८.११.२०१७

रोिी

अ्क

करण्यात आली असन
सद्यजस्थतीत, सवश आरोपी न्यायालयीन कोठडीत
ु

आहे त. यातील, पोलीस उपननररक्षक व पोलीस हवालदार/भशपाई/चालक अशा

एकुण ५ पोलीस अधधकारी/कमशचारी याींना शासकीय सेवेतन
ु बडतफश करण्यात
आले आहे .

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

खेि (जज.रत्नाधगरी) शहरात उभारलेला बायोगॅस
प्रिल्प बांद असल्याबाबत
(९)

*

१००४५४

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खेड (जि.रतनाधगरी) शहरात प्रनतहदन ननमाशण होणाऱ्या ्ल्हया कचऱ्याची
ववल्हहे वा् लावण्यासाठी सम
ु ारे रुपये २५ लाख खचश करुन उभारण्यात आलेला
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बायोगॅस प्रकल्हप मागील सात ते आठ महहने बींद असल्हयाने सदर योिना

प्रलींबबत असल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकल्हपातन
ू ननमाशण होणारा गॅस शासकीय रुग्णालयासाठी

वापरात आणला िात होता तसेच हा प्रकल्हप बींद असल्हयाने शहरातील कचरा
पन्
ु हा

डींवपग

ग्राउीं ड

मध्ये

्ाकला

िात

असल्हयाने

या

पररसरातील

नागररकाींकडून अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानस
ु ार

बींद पडलेला बायोगॅस प्रकल्हप दरु
ु स्त करुन पन्
ु हा कायाशजन्वत करण्यासाठी
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

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

• सदर बायोगॅस प्रकल्हपाच्या डोमची भभींत कोसळल्हयामळ
ु े प्रकल्हप माहे
सप््ें बर, २०१६ पासन
ू बींद करण्यात आला आहे .
(२)

हे अींशत: खरे आहे .

बायोगॅस प्रकल्हप बींद झाल्हयामळ
ु े

प्राप्त झाल्हया होतया.

नागरीकाींकडून याबाबतीत तक्रारी

• सद्यजस्थतीत नगरपररषदे च्या ववववध खुल्हया िागाींमध्ये कींपोस्् पी् तयार

करण्यात आले असन
तयामध्ये ्ल्हया कचऱ्यापासन
कींपोस््खत तयार
ू
ू
करण्यात येत आहे .

(३) बींद पडलेला बायोगॅस प्रकल्हप दरु
ु स्त करुन पन्
ु हा कायाशजन्वत करण्याची
कायशवाही नगरपररषदे माफशत सरु
ु आहे .

• शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी तयार केलेल्हया रु.१.८७ को्ी
ककीं मतीच्या

प्रकल्हप

अहवालास

हदनाींक

१०

नोव्हें बर,

आदे शान्वये प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

२०१७

रोिीच्या
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म्हािाच्या सन २०१५ मध्ये िाढणयात आलेल्या सोितीतील
विजेत्याांना घराचा ताबा शमळाला नसल्याबाबत
(१०)

*

(शशििी) :
काय :-

९६०५८

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )ा , श्री.अजय चौधरी

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
ृ ननमााण मां्ी पढ

(१) म्हाडाने सन २०१५ मध्ये आधथशकदृषट्या दब
श
घ्काींसाठी मालाडु ल
मालवणी

येथील

घराींसाठी

काढलेल्हया

लॉ्रीतील

१६८

घराींना

मब
ुीं ई

महानगरपाभलकेने भोगव्ा प्रमाणपत्र दे ऊनही सदर घराींचा ताबा सोडतीतील
वविेतयाींना म्हाडाने अद्याप हदलेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या सोडतीतील वविेतयाींनी घराींची सींपण
ू श रूपये १९ लाख इतकी

रक्कम म्हाडाकडे िमा केलेली असतानाही वविेतयाींना अद्याप घराींचा ताबा
दे ण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मालाड मालवणी येथील काही घराींना अद्यापपयंत भोगव्ा
प्रमाणपत्र भमळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, भोगव्ा प्रमाणपत्र व ताबा भमळाला नसतानाही सींपण
ू श रक्कम
घेतल्हयामळ
ु े वविेतयाींकडून व्यािाची रक्कम भमळण्याकररता मागणी केली
िात असल्हयाचेही ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, वविेतयाींना लवकरात लवकर घराचा ताबा भमळण्याकररता
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) अींशत: खरे आहे .

उपाध्यक्ष, म्हाडा याींचेकडून प्राप्त अहवालानस
ींु ई गह
ु ार, मब
ृ ननमाशण व

क्षेत्र ववकास मींडळाने २०१५ मध्ये मालवणी मालाड येथील (सींकेत क्रमाींक

३१४) बाींधकाम सरु
ु असलेल्हया मालवणी मालाड येथील अतयल्हप उतपन्न
ग्ाच्या २३२ सदननकाींची सोडतीमाफशत ववक्रीची िाहहरात प्रभसध्दीस हदली

होती. सदरहू सोडतीमध्ये यशस्वी ठरलेल्हया २३२ लाभार्थयांपक
ै ी २०४ अिशदार
सदननका ववतरणास पात्र ठरले होते. सदरहू इमारतीींना हद. १.९.२०१७ व
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हद.१२.१०.२०१७ रोिी महानगरपाभलकेने भोगव्ा प्रमाणपत्र हदले असल्हयाने

२०४ पात्र लाभार्थयांपक
ै ी ११२ लाभार्थयांना सदननकाींचे ताबा ववतरणपत्र दे ण्यात
आले आहे . व तयापैकी १०५ लाभार्थयांनी प्रतयक्ष सदननकाींचा ताबा घेतला
आहे .
(२)

सदरहू इमारतीस महानगरपाभलकेकडून ताींबत्रक बाबीींमळ
ु े भोगव्ा
प्रमाणपत्र भमळण्यास ववलींब झाल्हयामळ
ु े सोडतीतील लाभार्थयांना सदननकाींचा
ताबा दे ण्यास उभशर झाला आहे , असे म्हाडाने कळववले आहे . तसेच
सोडतीतील

लाभार्थयांनी

मब
ुीं ई

मींडळाकडून

ववतरीत

करण्यात

आलेल्हया

दे कारपत्राच्या अनष
ीं ाने सदननकेच्या ववक्री ककीं मतीपो्ी पण
ु ग
ू श रक्कम िमा
केली आहे, हे खरे आहे .

(३) हे अींशत: खरे आहे .
(४) हे खरे आहे .

म्हाडाच्या अहवालानस
ु ार यशस्वी लाभार्थयांनी भोगव्ा प्रमाणपत्राअभावी

ताबा भमळाला नसताना ववलींबाने भरलेल्हया सदननकेच्या ववक्री रकमेवर वसल
ु
करण्यात आलेले व्याि परतावा करणेबाबत मागणी केली असता सदर ववषयी

दोन्ही इमारती क्र. १ व २ याींना भोगव्ा प्रमाणपत्र भमळे पयंत अिशदाराींनी
भरलेल्हया रकमेवर ववलींब व्याि माफ करावे व ज्या अिशदाराींकडून भोगव्ा
प्रमाणपत्र भमळणेपव
ू ी ववलींब रकमेवर व्याि आकारण्यात आले आहे , तयाींना
व्यािाची

रक्कम

परत

करावी,

अशा

प्रस्तावास

म्हाडा

प्राधधकरणाने

हद. ०२.११.२०१७ रोिी मान्यता हदली असन
सींबधीं धत लाभार्थयांचे व्याि
ू
परतावा करण्याची प्रकक्रया सरु
ु करण्यात आली आहे .

(५) सद्य:जस्थतीत ११२ लोकाींना सदननकाींच्या ताबापत्राचे ववतरण करण्यात
आले असन
ू तयापैकी १०५ लाभार्थयांनी सदननकेचा प्रतयक्ष ताबा घेतला आहे .
सदननकेचा ताबा ववतरण प्रकक्रया प्रगती पथावर आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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नररमनपॉईंट ते िाांददिली सागरी किनारा मागा
ठाणयापयंत विसतारीत िरणयाबाबत
*

(११)

९५४०७

श्री.जयांत

पाटील

(इसलामपरू ),

श्री.अजजत

पिार

(बारामती), श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.पाांिुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.ददलीप
िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजतें द्र आव्हाि (मब्र
ुां ा िळिा), श्रीमती ददवपिा
चव्हाण

(बागलाण),

(िोरे गाि),

श्री.सांदीप

श्री.ददपि

नाईि

चव्हाण

(ऐरोली),

(फलटण),

श्री.मिरां द

श्री.शशशिाांत

जाधि-पाटील

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

शशांदे

(िाई) :

(१) मब
ींु ई महानगरपाभलकेने प्रस्ताववत केलेला नररमनपॉईं् ते काींहदवली हा

३५ कक.मी. सागरी ककनारा मागश ठाण्यापयंत करण्यात येणार असन
ू सदर
ववस्तारीत मागश मावे, भाईंदर, घोडबींदरपयंत करण्यात येणार आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, या सागरी ककनारा मागाशसाठी ककती खचश येणार आहे ,

(३) असल्हयास, सदर मागाशच्या प्रकल्हप अहवालासाठी सल्हलागाराींची ननयक्
ु ती

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे , तयाचा
तपशील काय आहे ,

(४) असल्हयास, सदरहू रस्तयाचे काम केव्हा सरु
ु करण्यात येणार आहे व ते
कधीपयंत पण
ू श होणे अपेक्षक्षत आहे ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) प्रस्ताववत नररमन पॉईं् ते काींहदवली या सागरी
मागाशची वप्रन्सेंस स्री्
अे

फ्लाय्व्हर ते वरळी (end of Sea Link) भाग-

व बाींद्रा (end of Sea Link) ते काींदीवली िींक्शन भलींक रोड भाग-बी

या दोन भागामध्ये ववभागणी करण्यात आलेली असन
भाग-अे सींदभाशत
ू

पयाशवरण ववभागाची मान्यता प्राप्त झालेली असन
महानगरपाभलकेकडून
ू
ननववदा प्रकक्रया अींनतम ्प्प्यामध्ये आहे .
पढ
ु ील कायशवाही सरु
ु आहे .

भाग-बी बाबतही या अनष
ीं ाने
ु ग

तथावप सागरी महामागाशचे ववस्ताराचे अनष
ीं ाने
ु ग

सद्यजस्थतीमध्ये बह
ुीं ई महानगरपाभलका व महाराषर राज्य रस्ते ववकास
ृ न्मब
महामींडळ याींचेकडून कायशवाही सरु
ु नाही.

(२) ते (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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िल्याण (जज.ठाणे) येथील रुजकमणीबाई रुग्णालयाच्या
बेजबाबदारपणाबाबत
(१२)

*

(ठाणे),

९५२०१
श्री.प्रशाांत

श्री.शामराि

ऊफा

अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर
ठािूर

(पनिेल),

बाळासाहे ब

पाटील

श्रीमती

(िराि

मननषा

उत्तर),

चौधरी

(ददहसर),

श्री.योगेश

सागर

(चारिोप), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), िॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा),
श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायििाि (िल्याण पि
ू )ा ,
श्री.राज परु ोदहत (िुलाबा), श्री.उदे शसांग पाििी (शहादा), श्री.सांजय साििारे
(भस
ु ािळ),

श्री.जयदत्त

श्री.िैभि

क्षीरसागर

वपचि

(बीि),

(अिोले),

श्री.सभ
ु ाष

श्री.ददपि
भोईर

चव्हाण

(िल्याण

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

(फलटण),

ग्रामीण) :

(१) कल्हयाण (जि.ठाणे) येथील रुजक्मणीबाई रुग्णालयात प्रसत
ू ीसाठी दाखल

झालेल्हया गरोदर महहलेचे बाळ डॉक््र उपलब्ध नसल्हयाने दगावल्हयाच्या
घ्नेमळ
ु े रुग्णालयाचा बेिबाबदारपणा माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा तया
दरम्यान ननदशशनास आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्हया गरोदर महहलेला दे ण्यात

आलेल्हया गोळयाींमध्ये तारा असल्हयाचेही हदनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा
तया सम
ु ारास ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त दे ान्ही प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,

चौकशीत काय आढळून आले व तयानस
ु ार उपरोक्त दोन्ही प्रकरणी दोषी
असलेल्हयाींवर व ज्या कींपनीने औषधे व गोळया परु ववल्हया आहे त तयाींच्यावर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हद.१३/१०/२०१७ रोिी कल्हयाण येथील रुजक्मणीबाई
रुग्णालयात प्रसत
ु ीसाठी दाखल झालेल्हया महहलेस मत
ृ बाळ िन्माला आले, हे
खरे आहे . तथावप, सदर घ्ना रुग्णालयाच्या बेिबाबदारपणामळ
ु े घडली, हे
खरे नाही.
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(२) सदर ववषयाबाबत ग्नेता, श्री.प्रकाश भोईर याींनी हद.०४/१०/२०१७ रोिी
महानगरपाभलकेत

लक्षवेधी

उपजस्थत

केली

होती,

तसेच

याबाबत

हद.०४/१०/२०१७ च्या “महाराषर ्ाईम्स” या वतृ तपत्रात बातमीही प्रभसद्ध झाली
होती.

(३) कल्हयाण (जि.ठाणे) येथील रुजक्मणीबाई रुग्णालयात प्रसत
ू ीसाठी दाखल
झालेल्हया

गरोदर

महहलेचे

बाळ

मत
ृ

िन्मास

आल्हयाने

या

प्रकरणी

महानगरपाभलकेच्या वैद्यकीय आरोग्य ववभागामाफशत पाच सदस्यीय चौकशी

सभमतीने केलेल्हया प्राथभमक चौकशीत तयावेळी कायशरत ऑन ड्य्
ु ी “स्त्रीरोग
व प्रसत
ु ीतज्ञ” व “स््ाफ नसश” याींचा काहीही दोष नसल्हयाचे ननषपन्न झाले
आहे .

तसेच रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्हया गरोदर महहलेला दे ण्यात

आलेल्हया

गोळयाींमध्ये

तारा

असल्हयाबाबत

सींबधीं धत

महहलेने

महानगरपाभलकेकडे कोणतीही लेखी तक्रार केलेली नाही. तथावप, याबाबत

वतृ तपत्रात प्रभसद्ध झालेल्हया बातमीच्या अनष
ीं ाने महानगरपाभलकेमाफशत सदर
ु ग
औषध समह
ु ाचे नमन
ु े पढ
ु ील योग्य तया तपासणीकररता अन्न व औषध
प्रशासन, ठाणे याींच्याकडे हद.०४/१०/२०१७ रोिी पाठववण्यात आलेले
याबाबतचा अहवाल

अद्याप

अप्राप्त

आहे .

सदर

औषधाच्या

आहे त.
समह
ू

क्रमाींकाच्या सवश औषध साठ्याचा वापर तातकाळ थाींबववण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

आांबेठाण (ता.खेि, जज.पण
ु े) येथील सोळबन पररसरात सिसतात घरे
दे णयाचे आशमष दाखिन
ू नागररिाांची िेलेली फसिणूि

(१३)

*

९९०८७

श्री.बाबरु ाि पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आींबेठाण (ता.खेड, जि.पण
ु े) मधील सोळबन पररसरात गायरान िमीनीवर

मोठा गह
ू स्वस्तात घरे दे ण्याचे आभमष दाखवन
ू नागररकाींची
ृ प्रकल्हप बाींधन
फसवणूक करण्यात आल्हयाचे हदनाींक २ फेब्रव
ू ारी, २०१७ रोिी वा तया
सम
ु ारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, हक्काचे घर दे ण्याचे खो्े आभमष दाखवन
अनेकाींकडून
ू
प्रतयेकी २० हिाराींपासन
५० हिार रूपयाींपयंतची रक्कम घेऊन तयाींची
ू
फसवणक
ू करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, फसवणूक झाल्हयाचे लक्षात आल्हयावर दहा महहलाींनी हदनाींक १
फेब्रव
ु ारी, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास चाकण पोलीस ठाणे येथे तक्रार दाखल
केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, शासनाने या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे
ननषकषश काय आहे त व तद्नस
ु ार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

तसेच सदर प्रकरणी दहा महहलाींनी हदनाींक १ फेब्रव
ु ारी, २०१७ रोिी वा

तया सम
ु ारास चाकण पोलीस ठाणे येथे तक्रार /गन्
ु हा दाखल केल्हयाची नोंद
नाही.

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

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

िाांद्रे पि
ू ा (मांब
ु ई) येथील म्हािा मख्
ु यालयाच्या
इमारतीची दरु िसथा झाल्याबाबत

(१४)

*

९७१७०

श्री.सभ
ु ाष उफा पांडितशेठ पाटील (अशलबाग), िॉ.भारती

लव्हे िर (िसोिा), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे
पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्रीमती मननषा

चौधरी (ददहसर), अॅि.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.अतल
भातखळिर
ु
(िाांददिली

पि
ू )ा ,

िॅप्टन

आर.तशमल

सेल्िन

(सायन-िोळीिािा) :

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ
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(१) वाींद्रे पव
ू श (मब
ुीं ई) येथील ४० वषाशपव
ू ी बाींधलेल्हया म्हाडा मख्
ु यालयाच्या

इमारतीची दरु वस्था झाली असन
उक्त इमारतीचे सींरचनातमक पररक्षण
ू
(स्रक्चरल ऑडी्) करण्याचा ननणशय म्हाडाने घेतला असल्हयाचे हदनाींक ६
सप््ें बर, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, तयानस
ु ार उक्त इमारतीची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) व (२) म्हाडाकडून प्राप्त अहवालानस
ु ार म्हाडा
मख्
ु यालयाच्या
सरु क्षक्षततेच्या

तळ

मिल्हयावरील

दृष्ीकोनातन
ू

काही

कक्ष

क्र.

लाकडी

३२

्े कू

येथील

लावण्यात

स्वच्छतागह
ृ ात
आले

असन
ू

इमारतीत अन्य कोठे ही ्े कू लावण्यात आलेले नाहीत. भभींतीींना व खाींबाींना

काही हठकाणी तडे गेले असल्हयाने सींरचनातमक दरु
ु स्तीची आवश्यकता आहे .
तया अनष
ीं ाने मख्
ु ग
ु यालयाच्या काही भागाची मे,२०१७ मध्ये सींरचनातमक

दरु
ु स्ती पण
ू श करण्यात आली. सदरहू काम प्रगतीपथावर असताना दरु
ु स्तीच्या
कामात वाढ झाल्हयाचे ननदशशनास आल्हयाने सप््ें बर २०१७ मध्ये इमारतीचे
पन्
ु हा सींरचनातमक पररक्षण (Structural Audit) मे. एस. पी. बागवे याींचे
माफशत

करुन

घेण्यात आले

व

तयाींनी

हदलेल्हया अहवालावर

सींरचनातमक दरु
ु स्तीच्या सध
ु ाररत अींदािपत्रकास

आधाररत

हद. १६.११.२०१७ रोिी सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आलेली आहे .

सींरचनातमक दरु
ु स्तीच्या उवशररत कामाबाबत फेर ननववदा मागवन
ू

कींत्रा्दाराची ननयक्
ु ती केली िाईल व गह
ृ ननमाशण भवनाच्या उवशररत भागाचे
काम हाती घेण्यात येईल असे दे खील मख्
ु य अधधकारी, मब
ुीं ई मींडळ याींनी
तयाींच्या अहवालात नमद
ू केले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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अिोला जजल््यातील बबयाणे महामांिळ (महाबीज) िमाचारी सहिारी
पतसांसथेचे तत्िालीन सधचि याांनी शेतिऱयाांची िेलेली फसिणूि
(१५)

*

९८१७९

श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि

उत्तर), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण),

श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.असलम
शेख (मालाि पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.अमर िाळे (आिी) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला जिल्ह्यातील बबयाणे महामींडळ (महाबीि) कमशचारी सहकारी

पतसींस्थेचे ततकालीन सधचव डी.एन.दे शमख
ु याींनी शेतकऱ्याींचे धनादे श, धान्य
ववक्री, बबयाणे ववतरण, रोख रक्कम यामध्ये लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार केला
असल्हयाचे लेखापररक्षण अहवालातन
ू माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा तया
दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत पोभलसात तक्रार दाखल होऊनही अद्याप कोणतीच
कारवाई झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे,

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

(२) व (३) सदर प्रकरणी कफयाशदी जिल्हहा व्यवस्थापक, महाबीि भशवणी,
अकोला याींचे तक्रारीवरून १७ आरोपीींववरूद्ध पोलीस स््े शन भसव्हील लाईन,
अकोला येथे अप. क्र. ३०३/१५ कलम ४२०, ४०८, ४०९, ४६७, ४६८, ४७१,
१०९, १२०(ब), ३४ भाींदवव अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

सदर गन्
ै ी ७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली
ु हयातील १७ आरोपीींपक

आहे, १ आरोपी

मत
पावला आहे तर उवशरीत ९ आरोपी हे ववशेष
ृ

न्यायालयाने मींिरु केलेल्हया अींतरीम िामीनावर आहे त. गन्
ु हा तपासावर आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मुांबई उपनगर पररसरामधील सांक्रमण शशबबरातील रदहिाश्याांच्या मासटर
शलसटमधील मूळ िागदप्ाांच्या नसत्या गहाळ िेल्याबाबत

(१६)

*

९७३७७

श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.हनुमत
ां िोळस (माळशशरस),

िॉ.सतीश (अणणासाहे ब) पाटील (एरां िोल), श्री.जयांत पाटील (इसलामपरू ),
श्री.अजजत

पिार

(बारामती),

श्रीमती

ददवपिा

चव्हाण

(बागलाण) :

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ

(१) मब
ींु ई उपनगर परीसरामधील सींक्रमण भशबीरातील वषाशनव
ु षे हक्काच्या
घरासाठी प्रनतक्षेत असलेल्हया ४० ते ४५ रहहवासी याींच्या मास््र भलस््मधील
मळ
ू कागदपत्राींच्या नस्तया म्हाडाचे अधधकारी व दलालाींनी सींगनमत करुन
गहाळ केल्हयाप्रकरणी सदर रहहवाश्याींनी सींबधीं धताींववरुध्द

वाींद्रे खेरवाडी पोलीस

ठाण्यात लेखी तक्रारी हदनाींक २२ ऑगस््, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास
केल्हया आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत पोभलसाींनी अद्यापीही कोणतीच कारवाई केलेली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर प्रकरणाची शासनाने चैकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळुन आले व तद्नस
ु ार दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच सींक्रमण
भशबीरातील रहहवाशाींना घरे दे ण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) होय. सदर आशयाचा तक्रार अिश खेरवाडी पोलीस
ठाण्यात प्राप्त झालेला आहे.

(२) अींशत: खरे आहे . सदर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने या प्रकरणी प्रथम खबरी
ु ग
अहवाल (FIR) दाखल केलेला नसला तरी तक्रारीसींदभाशत सववस्तर चौकशी
करुन तया बाबतचा चौकशी अहवाल सादर करण्याबाबत खेरवाडी पोभलस ठाणे

याींनी मख्
ु याधधकारी, म्हाडा, मब
ुीं ई तसेच मख्
ु य दक्षता व सरु क्षा अधधकारी,
म्हाडा, मब
ींु ई याींना हदनाींक २४.०८.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये कळववले आहे .
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(३) व (४) म्हाडाच्या अहवालानस
ु ार ववचाराधीन तक्रार अिाशची चौकशी करुन
िबाबदारी

ननजश्चत

करण्यासींदभाशत

आदे शान्वये जव्दसदस्यीय

सभमती

हद.२९.०९.२०१७

स्थापन

करण्यात

च्या

आली

कायाशलयीन

आहे .

सदर

सभमतीच्या चौकशी अहवालातील ननषकषाशनस
ु ार पढ
ु ील यथोधचत कायशवाही
करण्याची तिवीि ठे वली आहे .

तयाचप्रमाणे म्हाडा प्राधधकरणाच्या ठराव क्र. ६५२०, हद. ०३.०३.२०११

अन्वये “बह
ू ीवरुन गाळे
ृ तसच

ववतरण करणे” याबाबतचे धोरण ननजश्चत

करण्यात आले असन
ू या प्रयोिनासाठी हद. २७.०२.२०१३ तसेच २२.१०.२०१३
रोिी िाहहराती प्रभसध्द करण्यात आल्हया असन
ू , िाहहरातीला प्रनतसाद

हदलेल्हया एकूण १४९७ अिशदाराींची सन
प्राप्त
ु ावणी घेण्यात आली असन
ू
अिांपक
ै ी पात्र ठरलेल्हया अशा एकूण ३४६ अिशदाराींना गाळयाींचे ववतरण
करण्यात आले आहे .

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

मांब
ु ईतील झोपिपट्टी पन
ु िासन प्राधधिरणाचे माजी मख्
ु य िायािारी
अधधिारी याांनी झोपिपट्टी पुनिासन प्रिरणाांमध्ये िेलेले गैरव्यिहार
(१७)

*

९५०११

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सांजय साििारे

(भस
ां
िोळस (माळशशरस), श्री.योगेश सागर (चारिोप),
ु ािळ), श्री.हनम
ु त
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.सनु नल शशांदे (िरळी), अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे

पजश्चम), अॅि.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्रीमती
मननषा चौधरी (ददहसर), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिािा),
श्री.सनु नल

प्रभू (ददांिोशी),

श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर),

श्री.गणपत

गायििाि (िल्याण पि
ू )ा , श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपरू ), श्री.राधािृष्ट्ण
विखे-पाटील (शशिी), श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि
उत्तर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.असलम शेख (मालाि पजश्चम),
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.जयिुमार गोरे (माण), िॉ.पतांगराि िदम

(पलस
ू ििेगाि), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण),
श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीि), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणुशकती नगर), श्रीमती
तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पि
ू )ा , श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाा), श्री.ओमप्रिाश ऊफा
बच्चू ििू (अचलपरू ), श्री.शशिाजीराि िडिाले (राहुरी), श्री.सांतोष दानिे
(भोिरदन) :
काय :-

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
ृ ननमााण मां्ी पढ
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(१) मब
ींु ईतील झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधधकरणाचे मािी मख्
ु य कायशकारी
अधधकारी ववश्वास पा्ील याींनी सेवाननवतृ तीपव
ू ी मान्यता हदलेल्हया १३७
झोपडपट्टी पन
ै ी ३३ प्रकरणात अननयभमतता आढळून
ु वशसनाच्या प्रकरणाींपक
आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, झोपडपट्टी पन
श सनाच्या सम
ु व
ु ारे दोनशे प्रकरणाींना िलदगतीने

मान्यता हदल्हयामळ
श सनाच्या
ु े श्री.पा्ील याींनी मींिूर केलेल्हया झोपडपट्टी पन
ु व
प्रकरणाींना मा.मख्
ु यमींत्री याींनी स्थधगती हदली असन
ू राज्याचे नगरववकास
सींचालक व गह
ृ ननमाशण खातयाचे अधधकारी याींचा समावेश असलेल्हया सभमतीने
उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदे श हदनाींक २८ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा
तया सम
ु ारास हदले असन
ू पा्ील याींनी ताडदे व येथील एमपी भमल कींपाऊड

एसआरए प्रकरणातही वाढीव एफएसआय अनधधकृत मींिूर केल्हयाचे उक्त
सभमतीच्या ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, श्री.ववश्वास पा्ील याींनी िुहूतील झोपडपट्टी पन
ु वशसन योिनेत
पतनीला ववकासकाबरोबर भागीदार बनवन
ू गैरव्यवहार केल्हयाचेही ननदशशनास
आल्हयानींतर सदर फाईल झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधधकरणातन
ू गहाळ झाली
असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशशनास आले, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, अनतरीक्त कोकण ववभागीय आयक्
ु त भशवािी दौंड याींनी

ववश्वास पा्ील याींची चौकशी पण
ू श करुन पाच वषांचा कालावधी उल्ूनही
तयाींच्यावर

कोणतीही

कारवाई

न

झाल्हयाने

सेवाननवतृ त

होईपयंत

समद्र
ु ककनारी

असन
ू

ते

शासनातील वेगवेगळया लाभाच्या पदाींवर कायशरत होते, हे ही खरे आहे काय,
(५)

असल्हयास,

सदर

शासकीय

भख
ू ींड

िुहू

सदर

प्रकल्हपाींसाठी सीआरझेडची परवानगी तसेच इतर च्ई क्षेत्रफळ ववषयक
परवानगीबाबत स्वतींत्र सभमती माफशत चौकशी होणे आवश्यक असल्हयाचे
श्री.दौंड याींनी तयाींच्या अहवालात नमद
ू केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तयानस
ु ार ववश्वास पा्ील याींच्यावर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
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श्री. प्रिाश महे ता : (१) ३३ प्रकरणात अधधक तपासणीची आवश्यकता
असल्हयाचे आढळून आले असन
ू प्राधधकरण स्तरावर अशी तपासणी करण्यात
येत असल्हयाचा प्राधधकरणाचा अहवाल आहे .
(२) हे खरे नाही.

तसेच ताडदे व एम.पी.भमल येथील झोपडपट्टी योिनेचे प्रकरण दे णखल

वर नमद
ू अधधक तपासणीमध्ये अींत:भत
ूश आहे असा प्राधधकरणाचा अहवाल
आहे .

(३) झोपडपट्टी पन
ु वशसन योिनेबाबतची प्राधधकरणाची नस्ती प्राधधकरणाचे
अभभलेख कक्षात उपलब्ध नसल्हयाने ननमशल नगर पोलीस ठाण्यामध्ये दै नहीं दनी

क्र.२५९९/१७ हद. ३०.११.२०१७ अन्वये नस्ती गहाळ झाल्हयाची तक्रार करण्यात
आली आहे .

(४) व (५) अनतररक्त आयक्
ु त, कोकण ववभाग याींचेकडे प्राथभमक चौकशी
करण्याचे काम सोपववण्यात आले होते. प्राथभमक चौकशी अहवाल उपलब्ध

करुन दे णेबाबत ववभागीय आयक्
ु त कायाशलयास ववनींती करण्यात आलेली
आहे .

(६) उततर क्र.१ च्या अनष
ीं ाने व क्र.४ व ५ च्या अनष
ीं ाने ववभागीय
ु ग
ु ग
आयक्
ु ताींचा अहवाल प्राप्त झाल्हयानींतर ननयमानस
ु ार योग्य ती कायशवाही
करण्यात येईल.

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

अांधेरी (पूिा) रे ल्िे सथानिाबाहे र ५० मीटरच्या आत ि मेरो
(१८)

*

सटे शनखालील रसत्यािरील अनधधिृत सटॉल्सबाबत

९८६४७

श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पि
ू )ा :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) सवश रे ल्हवे स्थानकाबाहे र १५० मी्रच्या अींतरापयंत पदपथ व रस्ते मोकळे
ठे वण्याचा ननणशय शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यापव
ू ी न्यायालयीन आदे शानस
ु ार रे ल्हवे स्थानकापासन
ू १५०
मी्र अींतरापयंत व नगरववकास ववभागाने तयार केलेल्हया फेरीवाला उपववधी

सन २००९ नस
ु ार १०० मी्र अींतरापयंत पदपथ व रस्तयावर कोणतयाही
फेरीवाल्हयास अथवा स््ॉल उभारण्यास
आहे काय,

बींदी घालण्यात आली होती, हे ही खरे
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(३) असल्हयास, अींधेरी (पव
ू )श रे ल्हवे स्थानकाबाहे र ५० मी्र अींतराच्या आत
व्े क्स शॉवपींग सेन््र येथे रस्तयावर ९ स््ॉल्हसना तसेच अींधेरी मेरो
स््े शनखालील

रस्तयावर

वडापाव

सें्र

व

पानाची

गादी

महानगरपाभलकेच्या धोरणाववरुद्ध व याबाबतचे अधधकार नसताना

याींना

सहाय्यक

आयक्
ु त, के/पव
ू श याींनी सन २०१६ मध्ये परवानगी हदली होती, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्हयास, नागररकाींनी व लोकप्रनतननधीींनी महानगरपाभलका आयक्
ु त व
सहाय्यक आयक्
ु त के/पव
ू श ववभाग याींच्याकडे ननयमबा्य पद्धतीने उभारण्यात
आलेले उपरोक्त स््ॉल्हस तवररत काढण्याकररता वारीं वार लेखी तक्रारी हदल्हया
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, महानगरपाभलका आयक्
ु त व सहाय्यक आयक्
ु त के/पव
ू श ववभाग
याींनी न्यायालयाचे आदे श व महानगरपाभलकेचे धोरणाववरुध्द सदर स््ॉल्हस

उभारण्यास परवानगी हदल्हयाबाबत तसेच तक्रारी प्राप्त झाल्हयानींतरही ते तेथून
स्थलाींतरीत न केल्हयाबद्दल तयाींच्यावर व अन्य सींबधीं धताींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) मा.उच्च न्यायालयाने रर् याधचका क्रमाींक

६५२/२०१७ मध्ये हदनाींक ०१.११.२०१७ रोिी, सवश रे ल्हवे स्थानकाबाहे र १५०
मी्रच्या अींतरापयंत पदपथ व रस्ते मोकळे ठे वण्याबाबत आदे श हदले आहे त.

(२) महानगरपाभलका/नगरपाभलका फेरीवाला व्यवसायाचे (ववननयमन) आदशश
उपववधी

२००९

मधील

तरतद
ु ीनस
ु ार,

रे ल्हवे

स्थानकापासन
ू

अींतरापयंत ना-फेरीवाला क्षेत्र िाहीर करण्यात आले होते.

१००

मी्र

(३) पजश्चम रे ल्हवेच्या हदनाींक २१.१२.२०१२ व २१.०८.२०१३ रोिीच्या ववनींती
पत्रास अनस
ु रुन, अींधेरी (पव
ू )श रे ल्हवे स्थानकािवळील रस्तयावर रहदारीसाठी

अडथळा होत असलेले २९ स््ॉल्हस, बह
ुीं ई महानगरपाभलकेमाफशत हदनाींक
ृ न्मब
०८.०२.२०१६ व हदनाींक ०९.०२.२०१६ रोिी ननषकाभसत करण्यात आले होते.

सदर २९ स््ॉल्हसपैकी ९ स््ॉल्हसधारकाींना हदींडोशी येथील मा.सत्र

न्यायालयाच्या हदनाींक ०२.१२.२०१६ रोिीच्या आदे शानस
ु ार, व्े क्स शॉवपींग
सें्र येथील रस्तयाच्या शेिारी, वाहतक
ु ीसाठी अडथळा होणार नाही अशा
पध्दतीने तातपरु तया स्वरुपात स्थलाींतरीत करण्यात आले आहे .
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अींधेरी मेरो स््े शनखालील रस्तयावरील सींगम वडापाव सें्र व पानाची

गादी हे स््ॉल्हस मेरो रे ल्हवेच्या कामासाठी अडथळा होत असल्हयाने, मब
ुीं ई

महानगर प्रदे श ववकास प्राधधकरण याींच्या हदनाींक १६.०४.२०१३ रोिीच्या
पत्रानस
ु ार, २ महहन्याींच्या कालावधीसाठी तातपरु तया स्वरुपात ह्ववण्यात आले
होते. मेरो रे ल्हवेचे काम पण
ू श झाल्हयानींतर, सदर दोन स््ॉल्हसधारक तयाींच्या
मळ
ू िागी स्थलाींतरीत झाले होते.

सदर स््ॉल्हसधारकाींवर बह
ुीं ई महानगरपाभलकेमाफशत ननषकासनाची
ृ न्मब

ननयभमत कारवाई करण्यात येत असताींना, तयाींनी दाखल केलेल्हया याधचकाींच्या

अनष
ीं ाने मा.उच्च न्यायालयाने हदनाींक ०२.०३.२०१५ रोिी हदलेल्हया आदे शास
ु ग
अनस
ु रुन, वाहतक
ु ीस व पादचाऱ्याींना अडथळा होणार नाही अशा हठकाणी
तयाींना हदनाींक २३.१२.२०१६ रोिी तातपरु तया स्वरुपात स्थलाींतरीत करण्यात
आले आहे .

(४) व (५) सदर स््ॉल्हस तवरीत काढण्याकररता बह
ुीं ई महानगरपाभलकेस
ृ न्मब
लेखी तक्रारी प्राप्त झाल्हया होतया ही वस्तजु स्थती आहे .
तथावप,

ननयमानस
ु ार

तसेच

मा.उच्च

न्यायालयाच्या

आदे शानस
ु ार

वेळोवेळी कायशवाही केली असल्हयाने कारवाई करण्यात आलेली नाही.

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

विदभा पाटबांधारे वििास महामांिळाांतगात सुरु असलेल्या
जजगाांि शसांचन प्रिल्पात झालेला गैरव्यिहार

(१९)

*

९९५१६

श्री.हररष वपांपळे (मनु ताजापरू ) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ववदभश पा्बींधारे ववकास महामींडळाींतगशत सरु
ु असलेल्हया जिगाींव भसींचन
प्रकल्हपाच्या कामाकररता बािोरीया कींन्स्रक्शन कींपनी, यवतमाळ याींना पात्र

ठरववण्याकरीता बनाव् प्रमाणपत्र तयार करुन करोडो रुपयाींचा गैरव्यवहार

केल्हयाप्रकरणी हदनाींक ४ नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा तयासम
ु ारास लाचलच
ू पत
प्रनतबींधक ववभागाने ७ अभभयींतयाींवर गन्
ु हे दाखल केले आहे त, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्हयास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व तयानस
ु ार दोषी अधधकाऱ्याींवर तसेच उपरोक्त दोषी
कींपनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) होय.
जिगाींव

प्रकल्हप

उपसा

भसींचन

योिना

क्र.२

मध्ये

मे.बािोररया

कींस्रक्शन कींपनी, यवतमाळ ननववदे साठी पात्र नसताना, पात्र ठरावे व तयाचा
आधथशक फायदा व्हावा या गैरउद्देशाने गन्ु हे गारी स्वरूपाचा क् व अन्यायाने

सींगनमत करून कायशकारी अभभयींता, महाराषर िीवन प्राधधकरण, चींद्रपरू याींनी
कींपनीने ननकषाप्रमाणे न केलेल्हया कामाचे बनाव् प्रमाणपत्र तयार केले.

कींपनीने सदर बनाव् प्रमाणपत्राचा खरे म्हणून वापर करून व पात्रता अ्ी
तपासणी कायशवाहीमध्ये बनाव् प्रमाणपत्र सादर करून खो्ा परु ावा सादर

केला व शासनाची फसवणक
ू केली. असे ्न््ी करप्शन ब्यरु ो, बल
ु डाणा कडुन
करण्यात आलेल्हया उघड चौकशी दरम्यान ननषपन्न झाल्हयाने कींपनीचे

सींचालक व ७ अभभयींता याींचे ववरूध्द पो. स््े . खामगाींव शहर अप.क्र
४५२/२०१७ कलम ११९, ४२०, ४६६, ४६८, ४७१, ४७४, १९२, १९३, १९७, १९८,
१२०(ब), १०९ भादवव सह (१३) (१) (क) (ड)

सह (२) ला.प्र.वव. १९८८

अन्वये हदनाींक ०३.११.२००७ रोिी गन्ु हा दाखल करण्यात आला असन
ु
गन्
ु हयाचा तपास प्रगतीपथावर सरू
ु आहे .

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

बल
ु ढाणा (जज.बल
ु ढाणा) शहराला पाणी परु िठा िरणाऱया मख्
ु य
(२०)

*

पाईपलाईनची दरु
ु सती िरणयाबाबत

९५९३७

श्री.हषािधान

सपिाळ

(बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बल
ु ढाणा (जि.बल
ु ढाणा) शहराला पाणी परु वठा करणारी मख्
ु य पाईपलाईन
धचखली रस्तयावर फु्ल्हयामळ
ु े लाखो भल्र पाणी वाया गेले असल्हयाचे माहे
सप््े बर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्हयास, या फु्लेल्हया पाईपलाईनचे पाणी धचखली रस्तयावरील
घराींमध्ये भशरल्हयामळ
ु े नागररक त्रस्त झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, शासनाने पाण्याचा अपव्यय थाींबववण्यासाठी या फु्लेल्हया

पाईपलाईनची तातडीने दरु
ु स्ती करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) सदर मख्
ु यवाहहनी मध्ये हद. ४.९.२०१७ रोिी
अचानक गळती सरू
ु झाल्हयाचे ननदशशनास आले आहे .
(२)

व

(३)

गळतीमळ
ु े

रहदारीस

होणारा

त्रास

व

पररसरातील

मालमतताधारकाींना होणारा त्रास लक्षात घेऊन तयाच हदवशी शहरातील

पाणीपरु वठा खींडीत करून तातकाळ यद्ध
ु पातळीवर पाईपलाईनवरील गळती

दरू
ु स्त व सजु स्थतीत करण्यात आली व हद. ५ सप््ें बर, २०१७ रोिी शहरातील
पाणीपरु वठा पव
श त सरू
ु व
ु करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िसई-विरार महानगरपाशलिा क्षे्ातील चांदनसार, फुलपािा येथील
आददिासी शमळितीांिर िेलेले अनधधिृत बाांधिाम

(२१)

*

(िहाणू) :

९९८४२

श्री.रुपेश

म्हा्े

(शभिांिी

पि
ू )ा ,

श्री.पासिल

धनारे

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

(१) वसई-ववरार महानगरपाभलका क्षेत्रातील चींदनसार, फुलपाडा येथील सव्हे

क्र.८६ हहस्सा क्र. १/२, १/४,१/५ व १/१२ ्या आहदवासी भमळकतीींवर
महानगरपाभलकेच्या

अधधकारी

व

कमशचारी

याींच्या

सींगनमताने

रघव
ु ीर

अपा्श में्, साईज्योती, माऊीं् मेरी स्कूल, बालािी, बद्री ववशाल भवन,

महालक्ष्मी इतयादी २५ अनधधकृत इमारतीींचे व शाळे चे बाींधकाम केल्हयाप्रकरणी

महानगरपाभलकेकडून एम.आर.्ी.पी कायद्याअींतगशत हदनाींक ५ िून, २०१७
रोिी वा तया सम
ु ारास सींबधीं धताींवर नो्ीसा बिावण्यात आल्हया आहे त, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्हयास, आहदवासी व्यक्तीींच्या िभमनी गैर आहदवासी व्यक्तीींच्या नावे

होत नसताींनाही श्रीमती सोनाली गोवारी, श्री.धोडगे,श्रीमती िया पाणथळे या

आहदवासीींच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन सींबधीं धत भम
ू ाकफयाींनी अधधकारी व
कमशचारी याींच्याशी आधथशक सींगनमत करुन इमारती व शाळे चे अनधधकृत
बाींधकाम केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, आहदवासी भमळकतीींवर बाींधण्यात आलेल्हया या अनधधकृत
इमारतीींबाबत ववकासकाींवर गन्
ु हे दाखल करण्याच्या सच
ू ना प्रभाग अधधकारी
याींना दे ऊनही तयाींच्याकडून िाणीवपव
श दल
श करण्यात येत आहे, हे ही खरे
ू क
ु क्ष
आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

आढळून

बाींधकाम

आले

करणाऱ्या

व

तद्नस
ु ार

ववकासकाींवर

आहदवासीींच्या
व

तयास

िभमनीींवर

प्रोतसाहन

अनधधकृत
दे णाऱ्या

महानगरपाभलकेतील अधधकारी व कमशचारी याींच्याववरुध्द शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) वसई ववरार महानगरपाभलका क्षेत्रातील चींदनसार,

फुलपाडा येथील सव्हे क्र. ८६ हहस्सा क्र. १/२, १/४, १/५ व १/१२ या
आहदवासी भमळकतीवर महानगरपाभलकेमाफेत रघव
ु ीर अपा्श में्, साई ज्योती,

माउीं ् मेरी स्कुल, बालािी, बद्री ववशाल भवन, महालक्ष्मी इ. २५ अनधधकृत
इमारतीचे

व

शाळे चे

बाींधकाम

केल्हयाप्रकरणी

महानगरपाभलकेकडून

एम.आर.्ी.पी कायद्याअींतगशत हदनाींक ५ िून, २०१७ रोिी २० नो्ीसा,

हदनाींक ०६.०६.२०१७ रोिी १ नो्ीस व हदनाींक ०३.१०.२०१७ रोिी ८ नो्ीसा
अशा

एकूण

आितागायत

वसई

ववरार

शहर

महानगरपाभलकेने

मालमतताींवर नो्ीसा बिावण्यात आल्हया आहे त, हे खरे आहे .
(२) या

२९

िागेवर २८ बाींधकामे तसेच शाळे चे अनधधकृत बाींधकाम झाले आहे

हे खरे आहे . तसेच सवे क्र. ८६ हहस्सा क्र. १/२, १/४, १/५ व १/१२ या
िागाींवर ववकासक व िागामालक याींच्याबरोबर भई
ु भाडे करार झाला असन
ू

उक्त कराराच्या आधारे इमारती व शाळा याींचे बाींधकाम झाल्हयाचे वसई-ववरार
शहर महानगरपाभलकेने कळववले आहे .
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(३) व (४) अनधधकृत इमारतीींना महाराषर प्रादे भशक नगर रचना अधधननयमा
अींतगशत नो्ीस बिाववण्यात आल्हया आहे त.

तसेच सदर प्रकरणी आयक्
ु त, वसई ववरार शहर महानगरपाभलका याींना

१५ हदवसात गन्
ु हे दाखल करण्याची सच
ु ना दे ण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

दापचारी (ता.तलासरी, जज.पालघर) येथील दध
ू प्रिल्पाच्या पररसरात
अांमली पदाथा जप्त िरणयात आल्याबाबत

(२२)

*

९८४७७

श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा), श्री.योगेश सागर (चारिोप),

श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर), श्री.जयप्रिाश मद
ुां िा (बसमत), श्री.सरदार

ताराशसांह (मल
ु ि
ुां ), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजििा), श्री.सदा सरिणिर
(मादहम) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दापचारी (ता.तलासरी, जि.पालघर) येथील दध
ू प्रकल्हपाच्या पररसरातील
एका घरावर हदनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा तयासम
ु ारास स्थाननक गन्
ु हे

अन्वेषण ववभागाने (एलबीसी) छापा ्ाकून २६ को्ी रूपयाींचे ५.२ ककलो
हे रॉईन, १० को्ी रूपयाींचे २४.६९ ककलो एमडीएम आणण ४ को्ी रूपयाींचे
अन्य अींमली पदाथश िप्त केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणातील तीन आरोपी पळून गेले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या सींपण
ु श प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तयानष
ीं ाने पढ
ु ग
ु े कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

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

माणणकपरू पोलीस ठाणे ग.ु रजि. नीं.II १६/२०१७ एन.डी.पी.एस. कायदा

१९८५ चे कलम ८(क), २२, २५, २५(अ), २९ या गन्
ु हयात हद.२४.९.२०१७ रोिी
साईबाबा मींहदरािवळ रोडवर स््े ला वसई पजश्चम येथे आरोपीत १) सफशराि
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यस
ु फ
ू मेमन, रा.वसई, २) सोहे ल यस
ु फ
ू मेमन, रा. वसई हे तयाींचे कब्िातील
ऑडी कार क्रमाींक एम एच ४६ –डब्ल-ु ७५२७ मध्ये ठे वलेले २१,७०,०००/- रु.

ककीं .चे २१ ककलो ७०० ग्रॅम विनाचे ईपीड्रीन (Ephedrine) नावाींचे अींमली
पदाथश आरोपी उछे न्ना जस््फन ऊकपाबी उफश नवान्क्वो स््ीव्ह उछे न्ना याींस

ववक्री करीत असताना भमळून आल्हयाने तयाींचे ववरुध्द माणणकपरू पो.ठाणे येथे
गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर गन्
ु हयाचे तपासात अ्क आरोपीत
सोहे ल यस
ु फ
ु मेमन याचे हद. ०३.१०.२०१७ रोिी हदलेल्हया कबल
ु ीमध्ये तयाने

यापव
ू ी दग्ु ध प्रकल्हप, दापचारी, ता. डहाणु, जि. पालघर येथून अींमली पदाथश
आणल्हयाची कबल
ु ी हदल्हयाने दोन पींचासह दग्ु ध प्रकल्हप, दापचारी, क्षेत्र क्रीं.
१२४ या हठकाणची झडती घेतली असता, सदर क्षेत्रात एक फोरच्यन
ु र गाडी

नीं.ए.०१/एम एल १९७७ कारमध्ये १) १,६०,०००००/- रु. (आींतराषरीय ककीं मत

२६ को्ी रुपये) चे ५.२५० कक.ग्रॅम विनाचा हे रॉईन नावाचा अींमली पदाथश
२) ३७,०३५००/- रु. (आींतराषरीय ककीं मत १० को्ी रुपये)

चे २४.६९० ककलो

ग्रॅम विनाचा आयसोसॅफरॉल नावाचा अींमली पदाथश भमळून आले. तसेच या

क्षेत्रातील एका ्े म्पररी शेडखाली ४५,५०,०००/- रु. (आींतराषरीय ककीं मत ३.५ ते
४

को्ी रुपये) चे ९.१२५ ककलो ग्रॅम विनाचे अनोन अींमली पदाथश तसेच

इतर साधन सामग्र
ु ी भमळून आली आहे . तसा भा.प.ु का. कलम २७ प्रमाणे

सववस्तर मेमोरीं डम पींचनामा करण्यात आला आहे . सदर भमळून आलेल्हया

पदाथाशचे नमन
ू े तपासणीकरीता प्रयोगशाळा कलीना, मब
ुीं ई येथे पाठववण्यात
आले आहे .

(२) हे खरे नाही सदर हठकाणावरुन कोणीही पळून गेलल
े े नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

विविध उद्योजि ि िांपन्याांनी मांब
ु ई महानगर प्रदे श वििास

प्राधधिरणाला दे य असलेली िोट्यिधीची रकिम थिविल्याबाबत
(२३)

*

९५०७१

श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर), श्री.मनोहर भोईर (उरण),

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )ा , श्री.सांजय
पोतनीस

(िशलना),

श्री.सरदार

ताराशसांह

(मल
ु ि
ुां ),

श्री.चांद्रिाांत

सोनिणे
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(चोपिा), श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पि
ू )ा , श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी),
श्री.विजय

ििेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी),

श्री.नसीम

खान

(चाांददिली),

श्री.अशमत

विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.त्र्यांबिराि

शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.असलम शेख (मालाि
पजश्चम), श्री.हषािधान सपिाळ (बल
ु ढाणा), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु कती नगर), प्रा.िषाा
गायििाि (धारािी), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), िुमारी प्रणणती शशांदे

(सोलापरू शहर मध्य), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी), अॅि.यशोमती ठािूर
(नतिसा) : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ववववध

उद्योगपती, आयकर खाते,

िमन
ु ाबेन फाऊींडेशन,

इींडडयन

न्यि
ू पेपर सोसाय्ी, ्ररएन््ल बँक ऑफ कॉमसश, नमन हॉ्े ल, तालीम

ररसचश फाऊींडेशन, ररलायन्स इींडस्रीि भल.कीं., िमन
ु ालाल हहराचींद अींबानी
फाऊींडेशन

इतयादी

कडून

मब
ींु ई

महानगर

प्रदे श

ववकास

प्राधधकरणाला

(एमएमआरडीए) हिारो को्ी रुपये येणे असन
ू सदर व्यक्ती/सींस्थाींनी उक्त

थकबाकी मागील अनेक वषांपासन
ू एमएमआरडीएकडे िमा केली नसल्हयाचे

माहहती अधधकारातींगत
श हदनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

ररलायन्स

इींडस्रीि

भल.याींचेकडून

रुपये

१२००

को्ी,

अनतररक्त अधधमल्ह
ू य रुपये १६०० को्ी, इींडडयन न्यि
ू पेपर रुपये ५४ को्ी,

अनतररक्त एफएसआय रुपये ५० को्ी, नमन हॉ्े ल रुपये ३२ को्ी,
्ररएन््ल बँक ऑफ कॉमसश रुपये २५ को्ी इतयादी येणे असलेली रक्कम
एमएमआरडीएने अद्यापही

वसल
ू केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सींबधीं धत सवश कींपन्या व उद्योिक याींनी शासनाचे हिारो
को्ी

रुपये

मागील

अनेक

वषांपासन
ू

थकववले

वसल
ू

करण्याकरीता

असताना

तयाींच्याववरोधात कोणतीच कारवाई न करण्याची कारणे काय आहे त,
(४)

असल्हयास,

सदर

रक्कम

एमएमआरडीएतफे

अद्यापपयंत कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

शासनाने
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.

(२), (३), (४) व (५) मब
ुीं ई महानगर प्रदे श ववकास
मालकीच्या

वाींद्रे-कुलाश

सींकुलाच्या

“िी”-ब्लॉकमधील

प्राधधकरणाच्या

वा्प

केलेल्हया

भख
ू ींडावरील इमारतीचे बाींधकाम पण
ू तश वाच्या ४ वषांच्या ननधाशररत कालावधीत
बाींधकाम पण
ू श न केल्हयामळ
ू े माहे नोव्हें बर, २०१७ अखेर इींडडयन न्यि
ू पेपर

सोसाय्ी (भख
ू ींड क्र.सी-६३) रु. ५६.०२ को्ी, मे. ररलायन्स इींडजस्रि (इींडडया)
भल. (भख
ू ींड क्र.सी-६६) रु.४४१.०८ को्ी, मे. ररलायन्स इींडजस्रि (इींडडया) भल.
(भख
ू ींड

क्र.सी-६४)

रु.१५३८.७३

को्ी,

िमन
ु ाबेन

फाऊींडेशन

(भख
ू ींड

क्र.

एस ्.एफ.७ आणण ९बी) रु.२४.०९ को्ी, तालीम ररसचश फाऊडेंशन (भख
ू ींड क्र.
एस ्.एफ ६) रु.३३.३९ को्ी आणण नमन हॉ्े ल (भख
ू ींड क्र. सी-५७ आणण ५८)
रु.३१.६८ को्ी अशी भख
ीं ाच्या वा्पधारकाींकडून अनतररक्त अधधमल्ह
ू ड
ू याची
भरणा रक्कमेची थकबाकी आहे .

परीं त,ु ्ररएन््ल बँक ऑफ कॉमसश (भख
ू ींड क्र.सी-२९) व आयकर खाते

(भख
ू ींड क्र.सी-४१ ते सी-४३) याींनी ववभशष् कालावधीकरीता अधधमल्ह
ू याचा
भरणा केला आहे व तयाींच्या भख
ू ींडावरील इमारतीचे बाींधकाम चालू आहे .
उक्त

अधधमल्ह
ू याचा

भरणा

करणेसाठी

मब
ुीं ई

महानगर

प्रदे श

ववकास

प्राधधकरणाने हद. १२/०९/२०१७ रोिी भख
ू ींड परत घेण्याची नो्ीस या
वा्पधारकास हदली आहे .

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

खििपािा (गोरे गाांि (पूि)ा , मुांबई) येथील झोपिपट्टी
(२४)

*

पन
ु िासन योजनेबाबत

९५८८३

श्री.असलम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.विजय ििेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा),
श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :
सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ

(१) मेससश अमी कापोरे शनचे ननपन
ठक्कर या ववकासकाने खडकपाडा
ू

(गोरे गाींव (पव
ू )श , मब
ुीं ई) येथील झोपडपट्टी पन
ु वशसनाच्या सव्हे क्षणाचे काम

झोपडीधारकाींची, म्हाडाची व झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधधकरणाची परवानगी न
घेता सरु
ु केले असल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१७ वा तया दरम्यान ननदशशनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सदरचे काम तातडीने बींद करण्याच्या मागणीसाठी स्थाननक

नागरीकाींनी हदनाींक २३ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास रस्तयावर
उतरुन तीव्र आींदोलन केले होते तसेच याबाबत हदींडोशी, पोलीस ठाणे येथे
तक्रारी करुनही अद्याप सव्हे क्षणाचे काम बींद करण्यात आलेले नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन ववकासकावर फौिदारी गन्ु हा
दाखल

करुन

कामास

स्थधगती

दे ण्यात

यावी

अशी

मागणी

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी मख्
ु य कायशकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधधकरण,

मख्
ु य कायशकारी अधधकारी, महाराषर क्षेत्र ववकास गह
ृ ननमाशण मींडळ व पोलीस

आयक्
ु त, मब
ुीं ई याींच्याकडे हदनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

प्रिाश

महे ता

:

(१)

मे.अमी

कॉपोरे शन

याींनी

सदर

योिनेच्या

प्रस्तावाकररता हद.२०.०४.२००९ रोिी LOI Scrutiny Fee म्हणून रु.११३५०/चा भरणा झोपडपट्टी पन
ींु ई
ु वशसन प्राधधकरण, मब

याींचेकडे केला आहे .

झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधधकरणाने हद.२७.०८.२००९ च्या पत्रान्वये पररभशष्-२
तयार

करण्याकररता

योिनेसाठी

सींबधीं धत

म्हाडाकडे
सींस्था

प्रस्ताव

साई

सादर

ववसावा

केला.

गह
ृ ननमाशण

सदर

एसआरए

सींस्था

याींनी

हद.१४.०९.२००९ रोिी म्हाडा प्राधधकरणाकडे रु.५०००/- छाननी शल्ह
ु क म्हणून

भरणा केले आहे . तद्नींतर झोपडयाींचे सव्हे क्षण (१९९५ च्या अनष
ीं ाने)
ु ग
करण्यात आले व ववकासक मे.अमी कॉपोरे शन याींना म्हाडाच्या मब
ुीं ई
मींडळामाफशत हद. ११ िुल,ै २०१४ रोिी कळववण्यात आले.
(२)

सींस्थेच्या

काही

झोपडीधारकाींनी

हद.१२.०९.२०१७

रोिी

केलेल्हया

ववनींतीनस
ु ार सवेक्षणाचे काम हद. २१.०९.२०१७ रोिी सरु
ु केले होते, परीं तू
काही झोपडीधारकाींनी सवेक्षणास ववरोध केल्हयाने सवेक्षणाचे काम सरु
ु होऊ
शकले नाही.
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(३) व (४) ववकासक मे.अमी कॉपोरे शन याींचेववरुध्द हदींडोशी पोलीस ठाण्यास

साई ववसावा सहकारी गह
ृ ननमाशण सींस्था (ननयोजित) याींचेकडून तक्रार अिश
प्राप्त झालेले असन
ू , सदर अिाशची चौकशी चालू असल्हयाचा हदींडोशी पोलीस
ठाण्याचा अहवाल आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

लातूरमध्ये िधि
ु र सूचि मांिळाच्या नािाखाली अल्पियीन
मुलीांची तसिरी होत असल्याबाबत

(२५)

*

१००३२२

श्री.बसिराज पाटील (औसा) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातरू मध्ये वधुवर सच
ू क मींडळाच्या नावाखाली अल्हपवयीन मल
ु ीींची
तस्करी होत असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, लातरू मधील सन २०१६ मध्ये ९ तर सन २०१७ मध्ये १४
अल्हपवयीन मल
ु ी बेपतता असल्हयाच्या तक्रारी दाखल झालेल्हया आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, वधव
अल्हपवयीन मल
ु र सच
ू क मींडळाच्या माध्यमातन
ू
ु ीींचे
अपहरण करुन तयाींना अन्य जिल्ह्यात नेऊन तयाींचे लग्न लावन
ू दे ण्यात येत

असल्हयाने महहला तस्करीशी सींबधीं धत ककती वधुवर सच
ू क मींडळाींची चौकशी
करण्यात आली आहे ,

(४) असल्हयास, चौकशीचे ननषकषश काय आहे त, तद्नस
ु ार दोषीींववरुध्द कोणती
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,

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

सन २०१६ मध्ये ९ बेपतता मल
ै ी ४ मल
ु ीींपक
ु ी भमळून आलेल्हया आहे त.

सन २०१७ मध्ये १४ बपतता मल
ै ी ४ मल
ु ीींपक
ु ी भमळून आल्हया आहे त.
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वरील बेपतता मल
ु ी ्या कॅालेि मध्ये असलेली मैत्री, पालकाींसोबत

झालेल्हया तक्रारी व घरगत
ु ी कारणास्तव घरातन
ू ननघन
ु गेल्हया असन
ू तयाींचा
शोध घेण्याचे कायश पोलीसा माफशत चालू आहे .

(३) पोलीस तपासात जिल्ह्यातील वधव
ु र सच
ू क मींडळापैकी गरू
ु कृपा महहला
मींडळ याींचेबाबत सींशय आल्हयाने तयाची चौकशी करण्यात आली.

इतर कोणतयाही वधुवर सच
ू क मींडळाशी सींबधीं धत बाब ननदशशनास

आलेली नाही.
(४)

एमआयडीसी

पो.स््े .

लातरू

येथे

दाखल

गन्
ु ्यात

एकूण

१०

आरोपीींववरूध्द गु र नीं २४०/२०१७ क ३६३, ३६६, ३६६(अ), ३६७, ३७० (अ),
३७२, ३७३, १२० (ब), ३७६ (आय)(िे) (के) (एन) भादवव व बाल लैंधगक

अतयचार प्रनतबींधक कायदा कलम ४ व ६ बाल वववाह प्रनतबींध अधधननयम

सध
ु ारमा २००६ क ९, १०, ११ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल केलेला आहे . सींबधीं धत
गन्
ु ्यात दोषारोप पत्र दाखल केले असन
ु गन्ु हा न्यायप्रववषठ आहे .

तसेच, पोलीस तपासात अल्हपवयीन मल
ु ीींचे अपहरण करून अन्य

जिल्ह्यात नेऊन लग्न लावन
दे ऊन महहला तस्करीशी बाब ननदश शनास
ू
आलेली नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िोल्हापूर जजल््यातील विमानतळाला छ्पती
राजाराम महाराजाांचे नाि दे णेबाबत

(२६)

*

९६१४५

श्री.अमल महािीि (िोल्हापरू दक्षक्षण) :

सन्माननीय

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

ववमानतळाचे “छत्रपती रािाराम महाराि ववमानतळ” असे

करण्याबाबतचा

प्रस्ताव

राज्य

शासनाकडून

केंद्र

शासनाकडे

पाठववण्याचे काम प्रलींबबत असल्हयाची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा
तयादरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे तातडीने पाठववण्याबाबत
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.

दे िेंद्र

फिणिीस

:

(१)

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

रोिीच्या ननवेदनाच्या आधारे प्रस्तत
ु मागणी केली आहे

हद.३१.०७.२०१७

(२) सदर ननवेदनातील ववनींतीस अनस
ु रुन राज्य शासन स्तरावर आवश्यक
कायशवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

महाराष्ट्र सि
ु णा जयांती नगरोत्थान महाअशभयानाांतगात िाशशम शहरात
िरणयात आलेल्या रसत्याांचे िाम ननष्ट्िृष्ट्ट दजााचे झाल्याबाबत

(२७)

*

९९५३४

श्री.अशमत झनि (ररसोि) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वाभशम शहरात महाराषर सव
ु णश ियींती नगरोतथान महाअभभयानाींतगशत

रस्तयाींच्या ववकास कामासाठी रुपये ८१.५१ को्ीींचा ननधी मींिरू करण्यात
आला मात्र रस्तयाचे काम अनतशय ननषकृष् दिाशचे करण्यात आल्हयामळ
ु े या

रस्तयावर खड्डे पडले असन
ू ते खड्डे बि
ु ववण्यासाठी मरु
ु माींचा वापर करण्यात
येत असल्हयाची बाब माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशशनास
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, रस्तयातील खड्डे बि
ु वन
ू रस्तयाचे काम चाींगल्हया दिाशचे
करण्याबाबत तसेच सींबधीं धत प्रकरणी दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस :(१) • महाराषर सव
ु णश ियींती नगरोतथान महाअभभयान
योिनेंतगशत वाभशम शहरातील रस्तयाींच्या रु.८१.५१ को्ीच्या कामास माहे
िानेवारी, २०१६ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे .

• वाभशम नगरपररषदे ने सदर कामाचे कायाशदेश माहे िुल,ै २०१६ मध्ये हदले
असन
ू कामे प्रगतीपथावर आहे त.
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• सद्यजस्थतीत शहरातील रस्तयाींची कामे सरु
ु असन
ू अद्यापपयंत कामे
प्रगतीत आहे त. तयामळ
ु े रस्तयाींवर खड्डे पडले असे म्हणता येणार नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

ां े गािाजिळील (ता.खेि, जज.पुणे) अमेररिन िाऊ िांपनीस विरोध
शशद
(२८)

*

िरणाऱया आांदोलिाांिरील गुन्हे मागे घेणयाबाबत

९९२३३

श्री.सरु े श गोरे (खेि आळां दी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) भशींदे गावािवळील (ता.खेड, जि.पण
ु े) िवळपास ११० एकर गायरान
िमीन

शासनाने सन २००८ मध्ये अमेररकन डाऊ कींपनीला हदली असन
ू

सदर कींपनी तया हठकाणी घातक रसायनाींचे उतपादन करणार असल्हयाचे

समिल्हयानींतर तेथील स्थाननक रहहवाशी तसेच वारकरी लोकाींनी कींपनीला
ववरोध करत आींदोलन केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, सदर आींदोलन रोखण्याचा प्रयतन पोलीस दलाने केल्हयाने

आींदोलकाींनी आक्रमक पववत्रा घेत उक्त कींपनीच्या आवारात िाळपोळ करून
ननषेध व्यक्त केल्हयाने आींदोलकाींवर अनेक प्रकारचे गन्ु हे दाखल करून तयाींना
अ्क करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

सामाजिक

कारणास्तव

केलेल्हया

सदर

आींदोलनातील

आींदोलकाींवर दाखल केलेले गन्
ु हे मागे घेण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी

हदनाींक २४ िल
ु ,ै २०१७ रोिी वा तयासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री याींना ननवेदन
हदले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सामाजिक स्वरुपाच्या आींदोलनाचे गन्
ु हे मागे घेण्यासींदभाशतील
शासन ननणशयानस
ु ार उपरोक्त आींदोलकाींवरील गन्
ु हे मागे घेण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४) या घ्नेसद
ीं भाशत आींदोलकाींवर

एकूण १३ गन्
ु हे दाखल आहे त. सदरचे गन्ु हे मागे घेण्याबाबत प्रस्ताव

जिल्हहास्तरीय सभमतीपढ
ु े ठे वण्यात आले असता तयापैकी २ गन्
ु हे मागे
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घेण्याबाबत जिल्हहास्तरीय सभमतीची मींिूरी भमळाली व ३ गन्
ु हे नामींिूर
करण्यात आले. तर १ गन्
ु हा अ फायनल करण्यात आलेला आहे . ४ गन्
ु हे

सीआरपीसी ३२१ प्रमाणे काढून घेण्यात आलेले आहे त. ३ गन्
ु हयाींच्या
कागदपत्राींची छाननी करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िौशल्य वििास विभागातील ररकत पदाांमुळे व्यािसानयि
(२९)

*

प्रशशक्षणापासून विद्याथी िांधचत राहत असल्याबाबत

९५१७०

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), श्री.विजय ििेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण),
श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.असलम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.हषािधान

सपिाळ (बल
ु ढाणा), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.सांदीपानराि भम
ु रे
(पैठण), िॉ.सांजय रायमल
सन्माननीय िौशल्य वििास ि
ु िर (मेहिर) :
उद्योजिता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

व्यवसाय

भशक्षण

व

प्रभशक्षण

सींचालनालयाने,

कौशल्हय

ववकास

ववभागातील भशक्षकाींच्या ११४६ ररक्त पदाींसाठी हदनाींक २९ ऑगस््, २०१४
रोिी वा तयासम
ु ारास प्रभसध्द केलेल्हया िाहहरातीमध्ये उमेदवाराींसाठी नमद
ू

केलेली शैक्षणणक अहशता सेवा प्रवेश ननयमाप्रमाणे नसल्हयाने, िाहहरातीबाबत

सींपण
ू श राज्यभरातन
ू तक्रारी प्राप्त झाल्हयानींतरही ततकालीन प्रभारी कौशल्हय
ववकास सींचालक तसेच उच्च व तींत्र भशक्षण ववभागाचे सहसधचव याींनी
चुकीच्या शैक्षणणक पात्रतेनस
ु ार ६८ हिार उमेदवाराींची लेखी पररक्षा घेतली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर िाहहरात हदनाींक २२ ऑगस््, २०१७ रोिी वा तया
सम
ु ारास रद्द करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, भशक्षक भरती प्रकक्रया सरू
ु होवन
ू तीन वषे झाल्हयानींतरही

कौशल्हय ववकास ववभागातील ६८० भशक्षकाींची पदे अद्यापही भरली गेली
नसल्हयामळ
ु े प्रतयेक वषी १४ हिार याप्रमाणे मागील तीन वषाशत अनेक
ववद्याथी कौशल्हय ववकास प्रभशक्षणापासन
ू वींधचत राहहले आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
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(४) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तयानस
ु ार ववद्यार्थयांचे नक
ु सान होऊ नये म्हणून कौशल्हय
ववकास ववभागातील भशक्षकाींची भरती तातडीने करण्याच्या दृष्ीने शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) अींशत: खरे आहे .

व्यवसाय भशक्षण व प्रभशक्षण सींचालनालयाींतगशत असलेल्हया सींस्थाींमधील

भशक्षकीय व भशक्षकेततर ननयभमत वेतनश्रेणीतील ७०२ पदाींची व ठोक
वेतनावरील ४३० पदाींची अशी एकूण ११३२ पदाींची पदभरतीची िाहहरात

हदनाींक २९.८.२०१४ व हदनाींक १३.९.२०१४ रोिी प्रभसध्द करण्यात आली होती.
तथावप, ठोक वेतनावरील सरु
असलेल्हया तक
ु
ु डयाींसाठी सींलग्नता प्राप्त
नसल्हयाने, ठोक वेतनावरील ४३० पदाींची िाहहरात प्रभसध्द झाल्हयानींतर भरती

प्रकक्रयेआधीच रद्द केली आहे . सदर िाहहरातीच्या अनष
ीं ाने ५५८८० इतक्या
ु ग
उमेदवाराींची लेखी परीक्षा हदनाींक २२.११.२०१५ रोिी घेण्यात आली होती.
(२) भशल्हप ननदे शक पदाच्या सेवाप्रवेश ननयमा सींदभाशत
मब
ुीं ई

खींडपीठ

औरीं गाबाद

येथे

दाखल

केलेली

रर्

मा.उच्च न्यायालय,
याधचका

क्रमाींक

११०५५/२०१६ च्या हदनाींक २२.८.२०१७ च्या न्यायालयीन आदे शाद्वारे फक्त

भशल्हप ननदे शक पदासाठीची हदनाींक २९ ऑगस््, २०१४ रोिीची िाहहरात रद्द
करण्यात आलेली आहे .

हदनाींक २२ ऑगस््, २०१७ रोिी व्यवसाय भशक्षण व प्रभशक्षण

सींचालनालयामाफशत कोणतीही िाहीरात दे ण्यात आलेली नाही.

(३), (४) व (५) प्रवेभशत प्रभशक्षणार्थयांचे शैक्षणणक नक
ु सान होऊ नये म्हणन
ू
सींस्थास्तरावरील भशल्हप ननदे शकाींच्या ररक्त पदाींवर ताभसका ततवावर / कींत्रा्ी

ततवावर पयाशयी भशक्षकाींची नेमणूक करण्यात आली असन
ू , ववद्यार्थयांचे

प्रभशक्षण सरु
ु आहे . कोणताही ववद्याथी कौशल्हय ववकास प्रभशक्षणापासन
ू
वींधचत राहहलेला नसल्हयामळ
ु े चौकशी करण्यात आलेली नाही.
-----------------
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खोपोली (जज.रायगि) शहरात दठिदठिाणी पािसाच्या पाणयाचा ननचरा
न झाल्यामुळे िेंग्यू ि मलेररयाचा प्रादभ
ु ााि िाढल्याबाबत
*

(३०)

९७६१९

श्री.सरु े श लाि (िजात), श्री.पाांिुरां ग बरोरा (शहापरू ),

श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.जजतें द्र आव्हाि (मब्र
ुां ा िळिा) :
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) खोपोली शहरात (जि.रायगड) हठकहठकाणी पावसाच्या पाण्याचा ननचरा न
झाल्हयामळ
ं ी व अस्वच्छता पसरुन डेंग्यू व मलेररयाचा
ु े मोठ्या प्रमाणात दग
ु ध

प्रादभ
ु ाशव झाल्हयाचे माहे सप््ें बर-ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत स्थाननक िनतेने तसेच सामाजिक सींघ्नाींनी
खोपोली नगरपररषद तसेच शासनाच्या आरोग्य ववभागाकडे या सींदभाशत माहे

सप््ें बर, २०१७ वा तया दरम्यान पासन
ू अनेक तक्रारी केल्हया आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने तसेच स्थाननक प्रशासनाने कोणतीही
उपाययोिना केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदरहू प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) खोपोली शहरात सप््ें बर, २०१७ व ऑक््ोबर,

२०१७ दरम्यान डेंग्यु व मलेररयाची लागण झालेले एकूण तीन रुग्ण आढळले
आहे त.

(२) होय.

अशा प्रकारच्या तक्रारी खोपोली नगरपररषदे स प्राप्त झाल्हया होतया.

(३) व (४) खोपोली नगरपररषद व सावशिननक आरोग्य ववभागामाफशत
खबरदारी म्हणुन खालीलप्रमाणे प्रनतबींधातमक उपाययोिना करण्यात येत
असल्हयाचे कळववले आहे :

डेंग्यु रक्त तपासणी करीता सामान्य रूग्णालय, अभलबाग येथे सें्ीनल
सें्रची स्थापना करण्यात आली.
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ननयभमत ताप सव्हेक्षण व रक्त नमन
ु े गोळा करण्यात येतात.
कक्क

समाहरकाींमाफशत

कारवाई करण्यात आली.



कक्कशास्त्रीय

सव्हेक्षण

व

प्रनतबींधातमक

शहरामध्ये स्वच्छता मोहहम िनिागत
ृ ीसाठी हस्तपत्रके वा्ण्यात आली.

एडडस डास प्रनतबींधासाठी अळीनाशक फवारणी व धरु फवारणी तसेच

एडडस डासाच्या उतपतती होणाऱ्या पाणीसाठ्याची ननयभमत तपासणी व
एडडस डास ननभमशती होणाऱ्या हठकाणची तपासणी करून ववल्हहे वा्
लावण्याबाबत िनिागत
ृ ी व ्बे्ीींग करणे.


जिल्हहा

हहवपात

अधधकारी,

रायगड

मागशदशशनपर सभा आयोजित केली होती.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

याींनी

डेंग्यु,

मलेररयाबाबत

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

पुणे महानगरपाशलिेतील विधी ि सल्लागार विभागातील अधधिारी ि
िमाचारी सांगनमताने गैरव्यिहार िरीत असल्याबाबत

(३१)

*

९९९७०

श्री.जगदीश मळ
ु ीि (ििगाि शेरी), श्रीमती माधुरी शमसाळ

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

(१) पण
ु े महानगरपाभलकेतील ववधी व सल्हलागार अधधकारी व कमशचारी
सींगनमताने

काही

ववभशष्

लोकाींना आधथशक

व्यवहारात

सहाय्य

करुन

गैरव्यवहार कररत असल्हयाने महानगरपाभलकेचे मोठ्या प्रमाणावर आधथशक

नक
ु सान झाल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशशनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय,

चौकशीनस
ु ार गैरव्यवहार करणाऱ्या सींबधीं धत अधधकारी व कमशचाऱ्याींववरुध्द
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) पण
ु े महानगरपाभलकेतील ववधध ववभागातील

अधधकाऱ्याींववरोधात मा.ववधानसभा सदस्य याींनी हद.९.८.२०१७ रोिी तक्रार
केलेली होती हे खरे आहे .
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(२) व (३) सदर तक्रार यथाभशघ्र चौकशी करून अहवाल सादर करण्यासाठी
पण
ु े महानगरपाभलकेस पाठववण्यात आली असन
ू तयाचा अहवाल लवकरच
अपेक्षक्षत आहे .

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

िोल्हापूर शहरातील नगरोत्थान योजनेतील िामे प्रलांबबत असल्याबाबत
(३२)

*

१००२७१

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुििर

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

(१) कोल्हहापरू शहरातील रस्तयाींसाठी सन २०११ मध्ये नगरोतथान योिनेतन
ू

१०८ को्ी रुपयाींचा ननधी मींिूर होऊन अद्यापपयंत ही योिना पण
ू श झाली
नसल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१७ वा तया दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त योिना पण
ू श न होण्याची कारणे काय आहे त याची
शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकशीनस
ु ार उपरोक्त योिना तातडीने पण
ू श करण्यासाठी
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) • महाराषर सव
ु णश ियींती नगरोतथान महाभभयान
(राज्यस्तर) अींतगशत कोल्हहापरू महानगरपाभलकेच्या रु.१०८.११ को्ीच्या रस्ते
प्रकल्हपास माहे ऑगस््, २०१० मध्ये प्रशासकीय मींिरू ी दे ण्यात आली आहे .

• प्रस्तत
ै ी ८५ ्क्के कामे पण
ु प्रकल्हपात समाववष् कामाींपक
ू श झाली असल्हयाचे
कोल्हहापरू महानगरपाभलकेने कळववले आहे .

(२), (३) व (४) • कोल्हहापरू महानगरपाभलकेने प्रकल्हपाच्या ननववदा ४
पॅकेिमध्ये काढल्हया होतया.

• तयापैकी दोन ठे केदाराींनी ववहीत मद
ु तीत कामे पण
ू श न केल्हयाने तयाींना
काळया यादीत ्ाकण्याची कायशवाही कोल्हहापरू महानगरपाभलकेने केली आहे .
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• सदर कामाची फेर ननववदा काढून नेमलेल्हया नववन ठे केदाराकडून कामे
करुन घेण्यात येत असन
ू डडसेंबर, २०१७ अखेर पयंत कामे पण
ू श करण्याचे
कोल्हहापरू महानगरपाभलकेचे ननयोिन आहे .

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

ई-लननंग प्रिल्पासाठ िाढणयात आलेल्या
ननविदे त गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(३३)

*

१०००५६

(शशिाजीनगर) :
काय :(१)

ई-लननंग

अ्यासक्रम

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुि), श्री.विजय िाळे
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

प्रकल्हपातील

तयार

करणाऱ्या

डडजि्ल

अ्यासक्रमास

बालभारतीची

मान्यता

राज्य

नसन
ू सद्ध
ु ा

मींडळाचा
स्थायी

सभमतीकडून महानगरपाभलका शाळाींमध्ये ई-लननंग प्रकल्हपासाठी रुपये २१
को्ी खचश करण्यात आल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, महानगरपाभलका शाळाींमध्ये

ई-लननंग प्रकल्हपासाठी प्रथमत:

रुपये २४ को्ीची ननववदा काढण्यात आली मात्र तयास ववरोध झाल्हयामळ
ु े
सदर ननववदा कमी करून रुपये २१ को्ीची ननववदा मान्यतेसाठी स्थायी
सभमतीसमोर ठे वण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मळ
प्रस्ताव माींडताना रु. २४ को्ी व ववरोधानींतर रु.२१
ू
को्ी म्हणिे

रुपये ३ को्ी कमी झाले असन
ू मळ
ू प्रस्तावात वाढीव रक्कम

ठे वण्यात आल्हयाने ननववदे त गैरव्यवहार झाल्हयाचेही ननदशशनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, महानगरपाभलका शाळाींमधील सवु वधा सध
ु ारणे आवश्यक
असताना अशाप्रकारे गैरव्यवहार करणाऱ्या सींबधधताींवर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) सन २०१७-२०१८ या शैक्षणणक वषाशत

पण
ु े

महानगरपाभलकेच्या शाळाींतील ववद्यार्थयांसाठी ई-लननंग प्रणाली, व्हच्यअ
ुश ल
क्लासरूम, डडिी्ल क्लासरूम व अडॅप््ीव्ह लननंग मॅनेिमें ् भसजस््म
योिना राबववण्यासाठी रूपये २४ को्ी ४९ लक्ष एवढ्या रकमेच्या खचाशचा
प्रस्ताव स्थायी सभमतीच्या मान्यतेसाठी सादर केला होता, परीं तु तयास
मान्यता भमळू शकली नाही.
तथावप,

सदर

प्रस्तावातील

दर

िादा

असल्हयाने

फेरतपासणीअींती

सध
ु ारीत रूपये २०.९९ को्ीचा प्रस्ताव स्थायी सभमतीच्या मान्यतेसाठी सादर
करण्यात आला.

सदरच्या सध
ु ाररत रकमेच्या खचाशच्या फेरप्रस्तावास स्थायी सभमतीने

हद.२५.१०.२०१७ रोिी मान्यता हदली आहे, हे खरे आहे. अद्याप या कामाचे
कायाशदेश हदलेले नाहीत.
याींनी

सन २०१५-१६ या शैक्षणणक वषाशकरीता भशक्षण सींचालक (प्राथभमक)
बालभारतीने

प्रमाणणत

केलेले

सॉफ््वेअर

ई-लननंगसाठी

खरे दी

करण्याबाबत सधू चत केले होते. तथावप सद्यजस्थतीत बालभारतीकडे सदरचे
सॉफ््वेअर प्रमाणणत करून दे ण्याची सवु वधा उपलब्ध नाही.
(३), (४) व (५) ई-लननंग प्रणालीबाबतच्या प्रकरणी चौकशी करण्याबाबत

हद.२१.७.२०१७ च्या शासन पत्रान्वये पण
ु े महानगरपाभलकेस कळववण्यात
आलेले असन
ू तयाचा अहवाल लवकरच अपेक्षक्षत आहे .
-----------------

उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथे महानगरपाशलिेच्या किटिनाशि
(३४)

*

टँ िरमध्ये झालेला सफोट

९५२२३

श्री.अजजत

पिार

(बारामती),

श्री.जयांत

पाटील

(इसलामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.जजतें द्र आव्हाि (मब्र
ुां ा िळिा),
श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू ििू (अचलपरू ), िॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उल्हहासनगर (जि.ठाणे) येथे उघड्यावर असलेल्हया महानगरपाभलकेच्या

कक्कनाशक ्ँ करमध्ये हदनाींक १७ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास

स्फो् होऊन एका ववद्यार्थयाशचा मतृ यू व तीन िण िखमी झाल्हयाची घ्ना
घडली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सदर घ्नेची शासनामाफशत चौकशी करण्यात आली आहे

काय, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर घ्नेत मत
ृ पावलेल्हया

ववद्यार्थयाशच्या कु्ूींबबयाींना तसेच िखमीींना उपचारासाठी कोणती आधथशक
मदत केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) वपण्याच्या पाण्याच्या ्ाकीिवळ प्रनतबींधधत क्षेत्रात
असलेल्हया कक्कनाशकाच्या ड्रमचा स्फो् होऊन लागलेल्हया आगीत हदनाींक
१७

सप््ें बर,

२०१७

रोिी,

उल्हहासनगर

महानगरपाभलका

क्षेत्रात

एका

ववद्यार्थयाशचा मतृ यू झाला व दोन ववद्याथी िखमी झाले ही वस्तजु स्थती आहे .

(२) सदर प्रकरणी उल्हहासनगर महानगरपाभलकेमाफशत चौकशी करण्यात आली
असन
ू ,

काही

मल
ु ाींनी

लावलेल्हया

झाल्हयाचे ननषपन्न झाले आहे .

आगीमळ
ु े

कक्कनाशक

ड्रमचा

स्फो्

सदर प्रकरणी उल्हहासनगर पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.नीं. २१७/२०१७,

भादीं वव कलम ३०४(अ), ३३७ अन्वये हदनाींक ०६.१०.२०१७ रोिी गन्ु हा दाखल
करण्यात आला आहे .

सदर दघ
श नेतील मत
ु ्
ु व
ू ी तयाच्यावर करण्यात
ृ ववद्यार्थयाशच्या मतृ यप

आलेल्हया उपचाराच्या खचाशपो्ी रु.३,३०,०००/- व तयाच्या मतृ यन
ीं र तयाच्या
ु त
कु्ुींबबयाींना

रु.५

लाख

इतकी

आधथशक

महानगरपाभलकेमाफशत मींिूर करण्यात आली आहे .

मदत

उल्हहासनगर

रकमेपक
ै ी रु. ५ लाख इतक्या रकमेचा धनादे श मत
ृ ववद्यार्थयाशच्या

कु्ुींबबयाींना हदनाींक ३०.११.२०१७ रोिी दे ण्यात आला असन
ू , वैद्यकीय
उपचाराकररता दे य असलेली रु. ३,३०,०००/- इतकी रक्कम दे यकाची तपासणी
करुन दे ण्यात येणार आहे .

उवशररत २ िखमी ववद्यार्थयांच्या औषधोपचाराकररता करण्यात आलेला

वैद्यकीय खचाशचे रु. ३५,०००/- चे दे यक दे ण्याची कायशवाही उल्हहासनगर
महानगरपाभलकेमाफशत सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मानखद
ु ा (पुिा), मुांबई येथील महात्मा ज्योतीबा फुले सहिारी
गह
ृ ननमााण सांसथेमधील पा् सभासदाांना
सदननिाांचे िाटप िरणयाबाबत

(३५)

*

९५५७३

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि) :

सन्माननीय गह
ृ ननमााण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महातमा ज्योतीबा फुले सहकारी गह
ृ ननमाशण सींस्था, महाराषर नगर,
मानखुदश (पव
नवीन
ु )श , मब
ुीं ई या सींस्थेमधील िन्
ु या सभासदाींना डावलन
ू

सभासदाींना सदननकाींचे वा्प झाले असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा
तया दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर गह
ृ ननमाशण सींस्थेमध्ये सदननका भमळण्याकररता प्रतयेक
सभासदाींनी रुपये २ लाख २५ हिार

भरलेले असन
ू दे खील अद्यापपयंत

अनेक सभासदाींना सदननकाींचे वा्प करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, सदर सदननका वा्प प्रकरणात सींस्थेचे सींस्थापक व सींस्थेचे
मख्
ु य प्रवतशक याींनी कोट्यवधी रुपयाींचा गैरव्यवहार केला आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्हयास, शासनाने सींपण
ू श प्रकरणाची

चौकशी करुन िुन्या व पात्र

सभासदाींना सदननका दे ण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) व (२) शासन ननणशय हद.७ ऑक््ोबर,२००६ मधील
तरतद
ु ी आणण ततकालीन मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींच्या स्तरावर हद.४.६.२००८
रोिी झालेल्हया बैठकीतील ननणशयानस
ु ार सदरहू सींस्थेला ताबा हदलेला आहे .
तयातील ११२८ सदननकाींचे वा्प तया सींस्थेने िन्
ु या अथवा नवीन यापैकी

कोणतया सभासदाींना केले तयाची माहहती पाठपरु ावा करुनही तया सींस्थेने
सादर केलेली

नाही. तसेच सदर

शासन ननणशयानस
ु ार सींबधीं धत भख
ू ींडावरील

झोपडपट्टीवाभसयाींना रु.२ लाख भरल्हयावर तया सदननकाींचे वा्प तयाींनाच
करणे अपेक्षक्षत होते. तया झोपडपट्टीवासी सभासदाींना तया सदननकाींचे

वा्प
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केले ककीं वा नाही, तयाची दे खील माहहती सींस्थेकडून प्राप्त झालेली नाही.
तयामळ
ु े

सदर

प्रश्नाबाबत

सद्य:जस्थतीत

ठोस

ननषकषश

काढता

येत

नाही. वस्तत
ु : उपरोक्त शासन ननणशयानस
ु ार सदननका ववतरणाची िबाबदारी
सींस्थेकडे दे ण्यात आली होती.
(३)

सदननका

वा्प

प्रकरणात

गैरव्यवहार

झाल्हयाच्या

तक्रारी

पोभलस

ववभागाकडून प्राप्त झाल्हया होतया. तयाबाबत भशवशाही पन
ु वशसन प्रकल्हप
मयाशहदतकडील माहहती पोभलस स््े शनला कळववलेली आहे .

(४) व (५) मा.उच्च न्यायालयात दाखल िनहहत याधचका क्र.३७/२०१४ वर
मा.उच्च न्यायालयाने हद.१ माचश,२०१६ रोिी हदलेल्हया आदे शानस
ु ार सदर

प्रकरणी मख्
ु य कायशकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधधकरण याींचेकडे
सन
ु ावणी सरु
ु आहे . तयातील ननषकषश प्राप्त

झाल्हयावर पढ
ु ील कायशवाही करणे

योग्य होईल, तयामळ
ु े ववलींब होण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

शमठे खार (ता.मुरूि, जज.रायगि) येथे प्रिासी
(३६)

*

(दहांगणघाट),

िाहतुिीसाठ जेट्टी बाांधणयाबाबत

९५७७७

श्री.प्रशाांत

अॅि.आशशष

शेलार

ठािूर

(िाांद्रे

(पनिेल),
पजश्चम),

श्री.समीर
श्री.अतल
ु

िुणािार

भातखळिर

(िाांददिली पि
ू )ा , श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी
पजश्चम) :
(१)

मरू
ु ड

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(जि.रायगड)

तालक्
ु यातील

भमठे खार,

साळाव,

चेहरे ,

ननडी

पररसरातील प्रवाशाींची होणारी गैरसोय दरू करण्यासाठी भमठे खार येथे प्रवासी
वाहतक
ु ीसाठी िेट्टी बाींधण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.राज्यमींत्री

बींदरे याींच्याकडे माहे िल
ु ै २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननवेदनाद्वारे केली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त पररसरातील नागरीक दळणवळण व व्यापाराकररता
अभलबाग तालक्
ु यातील सड
ु कोली येथे िाण्यासाठी अनेक वषांपासन
ू होडीने

प्रवास करीत असन
ू सड
ु कोली पयंतचे अींतर ३५ कक.मी असल्हयामळ
ु े प्रवासास
अधधक वेळ लागणे, लाखो भल्र इींधन वाया िाणे, इतयादी अडचणीींमळ
ु े हा
प्रवास प्रवाशाींना खधचशक व त्रासदायक ठरत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, भमठे खार येथून सड
ु कोली येथे िाण्यासाठी फार वषांपव
ू ी

बाींधण्यात आलेली प्रवासी िेट्टी उद्ध्वस्त झाल्हयामळ
ु े ्हो्ीच्या वेळी
प्रवाशाींना ववशेषत: रूग्ण, ज्येषठ नागररक व महहलाींना धचखलातन
ू ये-िा
करावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी प्रवाशाींची होणारी गैरसोय लक्षात घेता भमठे खार

येथे प्रवासी िेट्टी बाींधण्याकरीता शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे,
(५)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.

(२) सदर हठकाणी सद्यजस्थतीत प्रवासी वाहतक
ू होत नाही.

(३) भमठे खार येथे पाहणी केली असता तया हठकाणी प्रवासी िेट्टी नाही. सदर

हठकाणाहून सद्यजस्थतीत दळणवळणाकरीता रोडमागे सड
ु कोलसी, चेहरे ,
साळाव व ननडी येथे िाण्यासाठी रोहा मागे तसेच रे वदीं डा वावे मागे
िाण्यासाठी पयाशय आहे त.

तयाचप्रमाणे िलमागे प्रवास करावयाचा असल्हयास भमठे खार पासन
ू २

कक.मी. अींतरावर साळाव येथे प्रवासी िेट्टी उपलब्ध आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िशेळी-िाल्हे र, शभिांिी, ददिा-मुांब्रा (जज.ठाणे) येथे खारफुटीिर भराि
(३७)

*

िळिा) :

टािून बाांधणयात येणाऱया अनधधिृत बाांधिामाांबाबत
९५७५८

श्री.किसन िथोरे (मरु बाि), श्री.जजतें द्र आव्हाि (मब्र
ुां ा

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

(१) ठाणे महानगरपाभलकेलगत (जि.ठाणे) असलेल्हया कशेळी-काल्हहे र या
गावात

खारफु्ीवर

भराव

्ाकून

बाींधण्यात

येणाऱ्या

२००

अनधधकृत

बाींधकामाींसद
ीं भाशत एम.एम.आर.डी.ए.ने केवळ नो्ीस बिावण्याचे काम केले
असन
या ववभागात अनेक
ू

अनधधकृत बाींधकामे होत असल्हयाचे माहे

ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशशनास आले आहे ,
काय,

हे खरे आहे
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(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय
ननदशनाशस आले, तद्नस
ु ार कशेळी-काल्हहे र व भभवींडी तालक्
ु यात तसेच हदवामब्र
ुीं ा

भागात

खारफु्ीवर

भराव

करून

अनधधकृत

बाींधकामे

करणाऱ्या

ववकासकाींवर व तयाींना अभय दे णाऱ्या सींबधीं धत अधधकाऱ्याींवर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) मब
ुीं ई महानगर प्रदे श ववकास प्राधधकरणाने मौिे
काल्हहे र

व

कशेळी

गावाींमधील

कलम

५३(१)

सी.आर.झेड.

बाधधत

िभमनीींवरील

९२

अनधधकृत बाींधकामाींबाबत महाराषर प्रादे भशक व नगर रचना अधधननयम
१९६६

चे

बाींधकामधारक

याींना

नो्ीस

अन्वये

सींबधीं धत

बिावल्हया

िमीन

असन
ू

मालक/ववकासक/

तयापैकी

६९

प्रकरणे

ननषकासनाचा कायशवाही प्रस्ताववत केली असन
६३ प्रकरणाींमध्ये पोलीस
ू
बींदोबस्त भमळणेबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे . तयानष
ीं ाने एक
ु ग

बाींधकाम ननषकाभशत करण्यात आले आहे . उवशररत २३ प्रकरणाींसद
ीं भाशत
छाननीची कायशवाही प्रगतीपथावर आहे .
(२)

व

(३)

महसल
ू

व

वन

ववभागाने

काींदळवनाची

तोड

व

ऱ्हास

थाींबववण्याच्या दृष्ीने तसेच वे्लँ ड/पाणथळ क्षेत्राचा नाश होऊ नये म्हणून

प्राप्त होणाऱ्या तक्रार अिांचे ननराकरण करण्यासाठी भभवींडी तालक्
ु यासाठी

तहभसलदार, भभवींडी याींच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हहास्तरीय सभमती नेमण्यात

आली असन
ू मा. ववभागीय आयक्
ु त याींचे अध्यक्षतेखाली काींदळवन तक्रार
ननवारण सभमती स्थापन करण्यात आली आहे .
-----------------

मालेगाि (जज.नाशशि) महानगरपाशलिा येथे सुिणा जयांती रोजगार
(३८)

*

योजनेत होत असलेला गैरव्यिहार

९८४०९

श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य) :

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) मालेगाव (जि.नाभशक) महानगरपाभलका येथे सव
ु णश ियींती रोिगार
योिनेच्या नावाखाली महहला बचतग् स्थापन करून उक्त बचत ग्ाींना
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भमळणाऱ्या

शासनाच्या

ववववध

सवु वधा

उपलब्ध

न

करुन

दे ता

महानगरपाभलका अधधकारी व कमशचारी याींनी तया सवु वधा उपभोगल्हया
असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशशनास आले, हे
खरे आहे काय,

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

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही.

(२) तथावप, सव
ु णश ियींती शहरी रोिगार योिनेची पन
ु रश चना करुन राषरीय

नागरी उपजिवीका अभभयानात रुपाींतर करण्यात आले असन
ू सद्य जस्थतीत
राज्यात केंद्र परु स्कृत हदनदयाळ अींतयोदय योिना-राषरीय नागरी उपजिवीका
अभभयान राबववण्यात येत आहे .

या अभभयानाअींतगशत स्वयीं सहाय्यता ग् स्थापन करण्यासाठी महहला

आधथशक ववकास महामींडळाची सींसाधन सींस्था म्हणन
ननयक्
ु
ु ती करण्यात
आली आहे .

तयाअींतगशत स्वयीं सहाय्यता ग्ाींची स्थापना करण्यात येऊन प्रनत

ग्ास रुपये १० हिार इतका कफरता ननधी उपलब्ध करुन हदला िातो.

मालेगाव महानगरपाभलका क्षेत्रात सन २०१५-१६ ते आतापयशत २०२

स्वयीं सहाय्यता ग्ाींना कफरता ननधी उपलब्ध करुन हदला आहे .

वरील सवु वधा महानगरपाभलका अधधकारी/कमशचारी याींनी उपभोगल्हया

नसल्हयाचे मालेगाव महानगरपाभलकेने कळववले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अांबि (जज.जालना) शहरामधील भुयारी गटार योजनेच्या िामासांदभाात
उच्चसतरीय चौिशी सशमती नेमणयाबाबत

(३९)

*

१०११९१ श्री.नारायण

िुचे

(बदनापरू ),

श्री.सांतोष

दानिे

(भोिरदन) : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) अींबड (जि.िालना) शहरामधील भय
ु ारी ग्ार योिनेच्या कामासींदभाशत
उच्चस्तरीय चौकशी सभमती नेमणे व उक्त काम पण
ू श करण्याचे आदे श

दे ण्यात यावेत याकररता स्थाननक लोकप्रनतननधी (बदनापरू -अींबड) याींनी
मा.मख्
ु यमींत्री याींना हदनाींक ७ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा तया सम
ु ारास ननवेदन
सादर केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी मा.मख्
ु यमींत्रयाींनी चौकशीचे आदे श दे ऊनही
याबाबत कोणतीही कायशवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून काम पण
ू श करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे िेंद्र

फिणिीस

:

(१)

अींबड

शहरातील

भय
ु ारी

ग्ार

योिनेची

उच्चस्तरीय चौकशी सभमती नेमणे व काम पण
ू श करण्याचे आदे श दे णेबाबत

स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींना डडसेंबर, २०१६ मध्ये
ननवेदन हदले होते, हे खरे आहे .

(२) सदर ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने चौकशी करुन अहवाल सादर करणेबाबत
ु ग
सच
ू ना आयक्
ु त तथा सींचालक, नगरपररषद प्रशासन याींना हदल्हया होतया.
(३)

तयानस
ु ार तयाींनी तयाींचा अहवाल शासनास सादर केला आहे .

उपरोक्त

चौकशी

अहवालावर

शासनाने

खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात येत आहे :-

घेतलेल्हया

ननणशयानस
ु ार

• अींबड शहर भय
ु ारी ग्ार प्रकल्हपाच्या अींमलबिावणीमध्ये गैरव्यवस्थापनास
िबाबदार
दोषारोप

असणाऱ्या

बिावण्याची

करण्यात येत आहे .

अींबड

नगरपररषदे च्या

कायशवाही

नगरपररषद

अधधकारी/कमशचारी
प्रशासन

याींच्यावर

सींचालनालयाकडून

• सदर अननयभमततेच्या अनष
ीं ाने पदाधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत
ु ग
जिल्हहाधधकारी, िालना याींच्याकडून अहवाल मागववण्यात आला आहे .

• प्रकल्हपाच्या गैरव्यस्थापनास िबाबदार असणाऱ्या ताींबत्रक सल्हलागारास
काळया

यादीत

्ाकण्याच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

जिल्हहाधधकारी,

मख्
ु याधधकारी, नगरपररषद, अींबड याींना सच
ू ना हदल्हया आहे त.

िालना

व
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• प्रकल्हपाची कामे लवकर पण
ू श करण्यासींदभाशत मख्
ु याधधकारी, नगरपररषद,
अींबड याींना सच
ू ना हदल्हया आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नागपूर येथील मध्यिती िारागह
ृ ात िैद्याांचे झालेले मत्ृ यु
(४०)

*

९७६९०

श्री.शामराि ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराि उत्तर),

श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जजतें द्र
आव्हाि (मब्र
ांु ा िळिा), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.पाांिुरां ग बरोरा
(शहापरू ),

श्री.गणपत

श्री.िैभि

वपचि

गायििाि

(अिोले),

(िल्याण

पि
ू )ा ,

श्री.शशरीषदादा

चौधरी

श्री.राहुल जगताप
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(अमळनेर),

(श्रीगोंदा) :

(१) नागपरू येथील मध्यवती कारागह
ु ारी, २०१४ ते हदनाींक ५
ृ ात माहे फेब्रव
िुल,ै २०१७ या कालावधीत ३२ कैद्याींचा सींशयास्पद मतृ यु झाल्हयाची घ्ना
नक
ु तीच ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार या प्रकरणी

दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच

मत
ृ पावलेल्हया कैद्याींच्या कु्ुींबबयाींना/वारसाींना अथशसहाय्य दे ण्याबाबत कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही,

नागपरू मध्यवती कारागह
ु ारी, २०१४ ते िल
ु ,ै २०१७ या
ृ ामध्ये माहे फेब्रव

कालावधीत ३२ कैद्याींचा झालेला मतृ यु शासकीय महाववद्यालय व रुग्णालय/
कारागह
ृ रुग्णालय, नागपरू येथे उपचारादरम्यान झालेला आहे .

(२) बींदी कारागह
ीं ीत
ृ पावल्हयास सींबध
ृ रुग्णालय/शासकीय रुग्णालय येथे मत
पोलीस स््े शन येथे तयाबाबत आकस्मीक मतृ यु नोंद दाखल करण्यात येत.े

तसेच बींद्याचे नातेवाईक याींना बींद्याच्या मतृ यब
ु ाबत तातकाळ कळववण्यात
येत.े मतृ यच
ु ी खबर मा. राषरीय मानवी हक्क आयोग व राज्य मानवी हक्क
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आयोग, शासन कारागह
ीं ीत
ु यालय, इतर वररषठ कायाशलय व सींबध
ृ मख्
न्यायालय याींना कळववण्यात येत.े तयाचप्रमाणे मा.कायशकारी दीं डाधधकारी/मख्
ु य

न्यायदीं डाधधकारी याींचेमाफशत इन्क्वेस्् पींचनामा करण्यात येतो. तयानींतर मत
ृ
बींद्याींची जिल्हहा दीं डाधधकारी व न्याय दीं डाधधकारी याींचम
े ाफशत चौकशी करण्यात

येत.े तसेच बींदी मतृ यब
ीं ीत प्राधधकरण याींचेमाफशत
ु ाबत चौकशी अहवाल सींबध
तातकाळ मा. राज्य मानवी हक्क आयोग, मब
ुीं ई व मा.राषरीय मानवी हक्क
आयोग, हदल्हली याींचक
े डे सादर करण्यात येतात.

माहे फेब्रव
ु ारी २०१४ ते ५ िुल,ै २०१७ या कालावधीत ३२ कैद्याींचा

सींशयास्पद

मतृ यु

बींद्याींपक
ै ी

१०

झाला

नसन
ू

सदरचे

बींदी

उपचारादरम्यान

रुग्णालय/शासकीय रुग्णालयात मत
ृ पावलेले आहे त.
बींद्याींचा

उपचारादरम्यान

कारागह
ृ

सदर मत
ृ पावलेल्हया

नैसधगशक

मतृ यु

झाल्हयाचा

जिल्हहादीं डाधधकारी चौकशी अहवाल मा.राषरीय/राज्य मानवी हक्क आयोगास

सादर करण्यात आला असन
ू उवशररत २२ मत
ृ बींद्याबाबत तयाींचेकडून अहवाल
अिून अप्राप्त आहे . प्रस्तत
प्रकरणी कोणीही अधधकारी/कमशचारी दोषी
ु
आढळून न आल्हयामळ
ु े कारवाई करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही. माहे फेब्रव
ु ारी,

२०१४ ते ५ िुल,ै २०१७ या कालावधीत मत
ृ पावलेल्हया बींद्याींच्या कु्ुींबबयाींना/
वारसाींना शासनाकडून अथशसहाय्य दे ण्यात आलेले नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबईहून िोल्हापूरला जाणाऱया महालक्ष्मी एकसप्रेसला जेजुरीजिळ
अििून प्रिाशाांचा ऐिज लुटल्याबाबत

(४१)

*

९८०१९

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.डि मल्लीिाजन
ूा रे ड्िी

(रामटे ि), िॉ.पतांगराि िदम (पलस
ििेगाि), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील
ू
(शशिी), श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), प्रा.िषाा गायििाि (धारािी), श्रीमती

ननमाला गावित (इगतपरू ी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.असलम शेख
(मालाि पजश्चम), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

56
(१) भसींग्नल यींत्रणेत बबघाड करुन मब
ींु ईहून कोल्हहापरू ला िाणाऱ्या महालक्ष्मी

एक्सप्रेसला िेिुरीिवळील रािेवाडी स्थानकािवळ अडवन
ू प्रवाशाींचे २ लाख

रुपयाींचे ऐवि ल्
ु ू न नेल्हयाची घ्ना हदनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा
तयासम
ु ारास घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, रे ल्हवेने पोलीस सींरक्षण ठे वले नसल्हयाने प्रवाशाींना तक्रार
करण्यासाठी भमरि व कोल्हहापरू येथे िावे लागले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या घ्नेबाबत पोलीसाींनी गन्
ु हा नोंदवन
ू याबाबतची चौकशी
केली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार पढ
ु े कोणती
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) हे खरे नाही. पण
ु े ते भमरि रे ल्हवे स्थानकादरम्यान ननरा, लोणींद, वाठार,
सातारा रे ल्हवे स्थानकावर रे ल्हवे प्रवाशाींच्या सरु क्षेसाठी रे ल्हवे पोलीसाींची ननयक्
ु ती

केलेली आहे . सदर गन्
ु हा घडल्हयानींतर लागलीच सातारा येथे ननयक्
ु त रे ल्हवे
पोलीसाींकडून गन्
ु हा नोंदववण्याची कायशवाही सरू
ु केली. तथावप सदर गन्
ु ्याची
सववस्तर तक्रार कफयाशदी याींनी सातारा येथील पोलीसाींना न दे ता भमरि रे ल्हवे

पोलीस ठाणे या हठकाणी हदलेली आहे . भमरि रे ल्हवे पोलीस ठाणे दे खील पण
ु े
लोहमागश जिल्ह्याचे कायशक्षत्र
े ात येत असल्हयाने तयाींनी वेळीच घ्नेची दखल
घेऊन गन्
ु ्याचा तपासास सरू
ु वात केली आहे .
(३)

व

(४)

सदर

प्रकरणी

पण
ु े

लोहमागश

पोलीस

ठाणे

येथे

अज्ञात

आरोपीववरोधात ग.ु र.नीं. ६४१/२०१७ भादीं वव कलम ३७९, ३५६ व भा.रे .का. १७४
अन्वये गन्
ु हा नोंद करण्यात आला आहे . गन्
ु हा तपासावर आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

शसांदी (रे ल्िे) नगरपररषद (जज.िधाा) येथील रे सट हाऊस ते रे ल्िे सथानि
(४२)

*

पयंतच्या रसत्याच्या िामात झालेला गैरव्यिहार

९८८५४

श्री.मधुिरराि चव्हाण (तळ
ु जापरू ) :

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) भसींदी (रे ल्हवे) नगरपररषद (जि.वधाश) येथील रे स्् हाऊस ते रे ल्हवे स्थानक
पयंत

तयार

करण्यात

आलेल्हया

भसमें्

रस्तयाच्या

कामात

गैरव्यवहार

झाल्हयाने उक्त प्रकरणी लोकप्रनतननधीींनी पोलीस अधधक्षक, लाचलच
ु पत
प्रनतबींधक ववभाग, नागपरू याींच्याकडे तक्रार केल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७
मध्ये वा तया दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषीींववरुध्द कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) भसींदी (रे ल्हवे) नगरपररषद जि.वधाश
येथील रे स्् हाऊस ते रे ल्हवे स्थानकापयंत तयार करण्यात आलेल्हया भसमें्
रस्तयाच्या

कामात

गैरव्यवहार

झाल्हयाबाबतचा

तक्रार

अिश

लाचलच
ु पत

प्रनतबींधक ववभागास प्राप्त झाला असन
ीं ाने अिाशत
ू सदर अिाशच्या अनष
ु ग

नमद
ू अिशदार याींच्याशी सींपकश करण्यात आला असता सदरचा तक्रार अिश
तयाींनी हदलेला नसल्हयाबाबत अिशदाराने साींगीतले आहे . तथापी सदर प्रकरणात

लाचलच
ु पत प्रनतबींधक ववभाग, नागपरू पररक्षेत्र कायाशलयाकडून पडताळणी
करण्यात येत आहे .

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

धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) नगरपररषदे चे मुख्याधधिारी याांची विशेष
तपास पथिाििून चौिशी िरणयाबाबत

(४३)

*

९८५६०

श्री.सरदार ताराशसांह (मल
ु ि
ुां ) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) म.ु पो.ता.धचपळूण (जि.रतनाधगरी) नगरपररषदे चे मख्
ु याधधकारी डॉ.पींकि
पा्ील याींच्या गैरकारभाराची व तयाींच्याववरुध्द िनतेकडून प्राप्त झालेल्हया
तक्रारीींची ववशेष तपास पथकाकडून चौकशी करण्यात येवन
ू तयाींची तातडीने
बदली करण्यात यावी अशी लेखी मागणी रतनाधगरी जिल्हहयाचे पालक मींत्री

याींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींचेकडे केल्हयाची बाब हदनाींक २ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी
वा तया सम
ु ारास ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्हयास,

पाठववलेल्हया

पालकमींत्री

पत्रात,

जिल्हहा

(जि.रतनाधगरी)

वावषशक

योिना

याींनी

मा.मख्
ु यमींत्री

नगरोतथान

याींना

कायशक्रमाींतगशत

धचपळूण शहरातील रस्ते दरु
ु स्तीच्या व धचपळूण बािारपल
ु ाच्या कामात
सदरहू मख्
ु याधधकाऱ्याींनी लाखो रूपयाींचा गैरव्यवहार केल्हयाचे तसेच इतरही
आरोप केले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, धचपळूण नगरपररषदे चे मख्
ु याधधकारी डॉ.पींकि पा्ील याींच्या
गैरकारभाराची ववशेष तपास

पथकाकडून

तातडीने

शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

चौकशी

करण्याबाबत

(४) असल्हयास, या प्रकरणी करण्यात आलेल्हया चौकशीत काय आढळून आले
व तयानष
ीं ाने सींबधीं धत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
ु ग
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) • अशा आशयाची तक्रार राज्यमींत्री

गह
ृ ननमाशण, उच्च व तींत्रभशक्षण तथा पालकमींत्री, रतनाधगरी जिल्हहा याींनी केली
आहे, हे खरे आहे .
(३) व (४) •

सदर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने
ु ग

चौकशी करुन अहवाल यथाशीघ्र

सादर करण्याबाबत जिल्हहाधधकारी, रतनाधगरी याींना कळववण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुळा-प्रिरा िीज सहिारी सांसथेने दष्ट्ु िाळग्रसताांसाठ ददलेल्या
अनुदानाचा गैरव्यिहार िेल्याबाबत

(४४)

*

९५९२४

श्री.सनु नल शशांदे (िरळी), श्री.अजय चौधरी (शशििी),

श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मळ
ु ा-प्रवरा वीि सहकारी सींस्थेने दषु काळग्रस्ताींसाठी असलेले सम
ु ारे १७
को्ी रुपयाींचे शासकीय अनद
ु ान दषु काळग्रस्ताींना वा्प न करता तयाचा

गैरवापर केल्हयाचे माहे नोव्हे बर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशशनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय ननषपन्न झाले आहे , तद्नस
ु ार गैरव्यवहार करणाऱ्या सींबधीं धताींवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) हद मळ
ु ा प्रवरा इलेजक्रक को-ऑप.
सोसाय्ी भल., श्रीरामपरू , जिल्हहा अहमदनगर या सींस्थेच्या सन २०१५-१६ या

वषाशच्या लेखापररक्षण अहवालात “.....सींस्थेने दषु काळग्रस्त वीि ग्राहकाींना
रुपये १७.६२ को्ी परत न करता कींझ्यम
ु र कॉनरीब्यश
ु न या खाती वगश केली

आहे . परीं तु ही रक्कम महाराषर शासनास परत करावी ककीं वा ग्राहकाींच्या खाती
वगश करावेत” ्या शेऱ्याच्या अनष
ीं ाने, श्रीरामपरू पोलीस स््े शन, श्रीरामपरू ,
ु ग
जिल्हहा अहमदनगर येथे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन सींबधीं धतावर

योग्य कारवाई करण्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्हयाचे ननदशशनास आले आहे . या
सींदभाशत जिल्हहा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, जिल्हहा अहमदनगर याींच्या
आदे शानस
ु ार,

सहाय्यक

ननबींधक,

सहकारी

सींस्था,

अहमदनगर याींच्याकडून चौकशी करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

श्रीरामपरू ,

जिल्हहा

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

पुणे समाटा शसटी िेव्हलपमें ट या िांपनीििून खाजगी िांपन्याांिर
िोट्यिधी रुपये खचा िरणयात येत असल्याबाबत

(४५)

*

१००४०८

श्री.विजय

िाळे

(शशिाजीनगर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महानगरपाभलकेच्या ठरावानस
ु ार स्थापन करण्यात आलेल्हया पण
ु े स्मा्श

भस्ी डेव्हलपमें ् या कींपनीकडून खािगी कींपन्याींवर कोट्यवधी रुपये खचश

करण्यात येत असन
ू स्मा्श भस्ी कींपनीचे कायाशलय व प्रकल्हप याकररता
महानगरपाभलकेच्या अनेक िागा व मालमतता वापरल्हया िात असतानाही

स्मा्श भस्ी कींपनीकडून पण
ु े महानगरपाभलकेला कोणतेही भाडे अदा करण्यात
येत नसल्हयाने महानगरपाभलकेचे दरमहा लाखो रुपयाींचे नक
ु सान होत आहे, हे
खरे आहे काय,

60
(२) असल्हयास, केंद्र शासनाच्या सच
ू नेनस
ु ार रूपये २ को्ी द्यावयाचे
असताना मेकन्झी या कींपनीला रूपये २ को्ी ६० लाख दे ण्यात आले, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त कींपनीची ३० महहन्याींसाठी रूपये ३८ को्ी २६ लाख
दे ऊन स्मा्श भस्ीच्या ववववध प्रस्ताववत प्रकल्हपाींसाठी सल्हलागार म्हणून
ननयक्
ु ती करण्यात आली असतानाही स्मा्श भस्ीची ववववध ववकास कामे
ठप्प झाली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, डडजि्ल फलकाचा वापर करणाऱ्या िाहहरात एिन्सीकडून

महानगरपाभलका वावषशक शल्ह
ु क आकारते परीं तु स्मा्श भस्ी कींपनीकडून
महानगरपाभलका

क्षेत्रात

उभारण्यात

आलेल्हया

डडजि्ल

फलकाींकररता

महानगरपाभलकेला िाहहरात शल्ह
ु क दे ण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही.

• पण
ु े स्मा्श भस्ी डेव्हलपमें ् कॉपोरे शन भलभम्े ड ही कींपनी राज्य शासन व
पण
ु े महानगरपाभलका याींच्या सींयक्
ु त मालककची आहे .

• केंद्र शासन, राज्य शासनाच्या मान्यतेनस
ु ार व स्मा्श भस्ी डेव्हलपमें ्

कींपनी, आ्ीकल ऑफ असोभसएशन ्न्ड मेमोरँडम मधील तरतद
ु ी नस
ु ार

स्मा्श भस्ी पण
ु े कींपनीचे कायाशलय हे पण
ु े महानगरपाभलकेच्या इमारतीत
राहणार असल्हयाने भाडे दे ण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(२) हे खरे नाही.

• स्मा्श भस्ी योिनेसाठी प्रस्ताव तयार करण्यासाठी केंद्रशासनाने ववहहत

केलेल्हया ११ सल्हलागाराींच्या यादीतील मे. मेकेन्झी ्न्ड कींपनी याींची रु.२.५०
को्ी व ववहीत दराने सेवाकर अशी ननववदा पण
ु े महानगरपाभलकेकडून
स्वीकारण्यात आली होती.

• तयानस
ु ार तयाींना रु.२.५० को्ी व सेवाकर रक्कम रु.३६ लाख भमळून एकूण
रक्कम रु. २.८६ को्ी अदा करण्यात आले आहे त.
(३) हे खरे नाही.
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• पण
ु े स्मा्श भस्ी डेव्हलपमें ् कॉपोरे शन भलभम्े ड कींपनीकडून एकूण ३५
कामे प्रस्ताववत आहे त.

• या ३५ कामाींपक
ै ी ४ कामे पण
ै ी ७ कामे
ु श झाली आहे त, उवशरीत ३१ कामाींपक
सरु
ु करण्याचे आदे श दे ण्यात आलेले आहे त, ४ कामाींच्या ननववदा प्रभसद्ध
करण्यात आल्हया आहे त, ११ प्रकल्हपाींचे डीपीआर प्रगतीपथावर आहे त तथा ९
प्रकल्हपाींची कामे अद्याप सरु
ु व्हावयाची आहे त.
(४) व (५) हे खरे नाही.

• स्मा्श भस्ी डेव्हलपमें ् कींपनीकडून महापाभलका क्षेत्रात उभारण्यात आलेले

डडिी्ल फलक हे नागरीकाींसाठी रहदारीच्या सच
ू ना, पयाशवरण ववषयक
आकडेवारी आणण इतर समािपयोगी

सच
ू ना याकरीता

तयावर व्यावसानयक िाहहरात केली िात नाही.

वापरले िात असन
ू

• तयामळ
ु े स्मा्श भस्ी डेव्हलपमें ् कींपनीला डडिी्ल फलकावप्रतयथश कोणतेही
शल्ह
ु क प्राप्त होत नाही.

• िर या डडिी्ल फलकाींचा वापर व्यावसानयक िाहहरातीकरीता केला िाणार
असेल तर तयावेळी पण
ु े स्मा्श भस्ी डेव्हलपमें ् कॉपोरे शन भलभम्े ड ही

कींपनी पण
ु े महानगरपाभलकेशी तयाकरीता सींपकश साधून ननयमानस
ु ार दे य
होणारे िाहहरात शल्ह
ु क दे ण्याबाबत कायशवाही करे ल.

• सध्या या डडिी्ल फलकाींसाठी महानगरपाभलकेला शल्ह
ु क दे ण्याचा प्रश्न
उद््ावत नाही.

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

बालिाांचे अपहरण िरून त्याांची विक्री िरणाऱयाांना
ठाणे गुन्हे शाखेच्या पथिाने अटि िेल्याबाबत
(४६)

*

(िरोरा) :

९७६४५

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.सरु े श धानोरिर

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

(१) बालकाींचे अपहरण करून तयाींची ववक्री करणाऱ्या आठ िणाींना ठाणे गन्ु हे

शाखेच्या पथकाने हदनाींक २४ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास अ्क
केली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळून
आले व तयानष
ीं ाने सींबधीं धत दोषीींवर कोणती कारवाई केली तसेच भववषयात
ु ग
बालकाींच्या अपहरणास प्रनतबींधधत करण्यासाठी उपाययोिना करण्याबाबत
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) वागळे इस््े ् पोलीस स््े शन येथे ९ आरोपीींववरूध्द ग.ु र.क्र. १८४/२०१७,

भा.द.वव.सीं. कलम ३६१, ३६३, ३६५, ३६७, ३६८, ३७०, ३७२ सह बाल न्याय
अधधननयम कलम ७५, ८१ अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

सदर प्रकरणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येवन
ु प्रकरण सद्यजस्थतीत

न्यायाप्रववषठ आहे .

तयाचप्रमाणे अशा प्रकारच्या गन्
ु ्याींना प्रनतबींध होण्याच्या दृष्ीने

समािातील नागररकाींना आपले पाल्हयाींची काळिी घेणेबाबत वेगवेगळया
माध्यमातन
ु िनिागत
ृ ी करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबई महानगरपाशलिेच्या भूखि
ां ािर पुनविािास आणण इमारत बाांधिाम
प्रिल्पाांिररता दे य असलेले प्रीशमयम वििासिाांनी थिविल्याबाबत

(४७)

*

९५५६३

श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर), अॅि.पराग अळिणी

(विलेपाले), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )ा , श्री.सनु नल िेदार (सािनेर),
श्री.विजय

ििेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी),

श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(शशिी),

अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.असलम शेख (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष

टारफे (िळमनरु ी), श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु (नागपरू पजश्चम), अॅि.िारीस पठाण
(भायखळा),

श्री.अमर

िाळे

(आिी),

श्री.हषािधान

सपिाळ

(बल
ु ढाणा),

श्री.अशमत विलासराि दे शमख
(लातरू शहर), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन
ु

(सायन-िोळीिािा), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम), अॅि.आशशष शेलार
(िाांद्रे पजश्चम), श्री.सांजय साििारे (भस
ु ािळ), श्री.अशमत साटम (अांधेरी
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पजश्चम),

श्री.नसीम

खान

(चाांददिली),

श्री.अशमन

पटे ल

(मब
ुां ादे िी),

श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर),
श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मब
ींु ई महानगरपाभलकेच्या भख
ू ींडावरील सींपाहदत व भाडेकरु मालमतताींच्या

१२३ पन
ु ववशकास प्रकल्हपाींना ववकास ननयींत्रण ननयमावली ववननमय ३३(७)
अन्वये मींिूरी दे ण्यात आली असन
ू तयापैकी ४१ प्रकल्हप पण
ू श झाले असन
ू २०
प्रकल्हपाींचे

काम

पण
ू श

करण्यासाठी

हदलेला

कालावधी

सींपल्हयानींतरही

ववकासकाींनी मागील ९ वषाशत वप्रमीयमपो्ी (एस.आर.ए आणण खािगी
प्रकल्हपात) मब
ुीं ई महानगरपाभलकेला दे य असलेले रुपये ४०० को्ी हदले
नसल्हयाचे

हदनाींक ११ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास ननदशशनास

आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पन
ु ववशकासाच्या नवीन धोरणानस
ु ार २०% रक्कम कराराचे

वेळी, ६०% रक्कम प्रकल्हपाचे काम सरु
ु असताना आणण उवशररत २०% रक्कम
ही भोगव्ा प्रमाणपत्र घेताना भरावयाची आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले तयानस
ु ार ववकासकाींकडून वप्रमीयमपो्ी ४०० को्ी रुपये वसल
ू
करण्याबाबत तसेच वप्रभमयम थकववणाऱ्या ववकासकाींवर कारवाई करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे िेंद्र

फिणिीस

:

(१)

सदर

बाब

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाभलकेच्या

भभ
ू ागावरील सींपाहदत/भाडेकरु मालमतताींच्या पन
ु ववशकासाशी ननगडीत असन
ू ,
सदर मालमतताींच्या एकूण १२३ पन
ु ववशकास प्रकल्हपाींना ववकास ननयींत्रण

ननयमावली ३३(७) अींतगशत बह
ींु ई महानगरपाभलकेमाफशत मींिरु ी दे ण्यात
ृ न्मब
आली आहे .

तयापैकी ४१ पन
ु ववशकास प्रकल्हप पण
ू श झाले असन
ू , तेथील भाडेकरुीं चे

कायमस्वरुपी पन
ु वशसन करण्यात आले आहे .
उवशररत

८२

प्रकल्हपाींतील

पन
ु वशसन

इमारतीींचे

ववकासकाच्या ववक्रीयोग्य इमारतीींचे बाींधकाम सरु
ु आहे .

बाींधकाम

तसेच
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सदर

१२३

पन
ु ववशकास

प्रकल्हपाींमधून

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाभलकेस

रु.१२४०.१३ को्ी प्राप्त होणे अभभप्रेत असन
ू , ३४ प्रकल्हपाींमध्ये भाींडवली मल्ह
ु य
ननरीं क आहे .

उवशररत ८९ प्रकल्हपाींमधन
ू महानगरपाभलकेस रु. ८४६.९९ को्ी इतकी

रक्कम

प्राप्त

झाली

असन
ू ,

रु.३९३.२३

को्ी

इतक्या

रकमेची

करण्याबाबतची कायशवाही बहृ न्मब
ुीं ई महानगरपाभलकेमाफशत सरु
ु आहे .

वसल
ु ी

(२) पन
करण्यासाठी बह
ींु ई
ु ववशकास प्रकल्हपात भाींडवली मल्ह
ु य वसल
ु
ृ न्मब
महानगरपाभलकेचे प्रचभलत धोरण खालीलप्रमाणे आहे :• २०% इरादापत्र ननगशभमत करण्यापव
ू ी,

• ६०% ववक्री इमारतीस बाींधकामाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र दे ण्यापव
ू ी व
• २०% इमारतीच्या भोगव्ा प्रमाणपत्रास ना-हरकत दे ण्यापव
ू ी

सदर धोरणात बह
ींु ई महानगरपाभलकेमाफशत हदनाींक २३.११.२०१७
ृ न्मब

रोिी सध
ु ारणा करण्यात आली असन
ू , नवीन धोरण खालीलप्रमाणे आहे :• ५% भाींडवली मल्ह
ु य इरादापत्र ननगशभमशत करण्यापव
ू ी,

• १५% भाींडवली मल्ह
ु य ववक्रीयोग्य इमारतीस बाींधकाम सरु
ु करण्याच्या
दाखल्हयास ना-हरकत प्रमाणपत्र ननगशभमत करण्यापव
ू ी ककीं वा प्रकल्हप कालावधी
पण
ू श होण्यापव
ू ी यापैकी िे अगोदर असेल ते,

• ३०% भाींडवली मल्ह
ु य उवशररत बाींधकाम क्षेत्राच्या ५०% एवढ्या बाींधकाम
क्षेत्रासाठी बाींधकाम सरु
ु करण्याच्या दाखल्हयास ना-हरकत प्रमाणपत्र ननगशभमत
करण्यापव
ू ी,

• ३०% भाींडवली मल्ह
ु य उवशररत बाींधकाम क्षेत्रास सींपण
ू श बाींधकाम सरु
ु
करण्याच्या दाखल्हयास ना-हरकत प्रमाणपत्र ननगशभमत करण्यापव
ू ी ककीं वा
प्रकल्हप कालावधी पण
ू श होण्यापव
ू ी यापैकी िे अगोदर असेल ते,

• २०% भाींडवली मल्ह
ु य ववक्रीयोग्य इमारतीच्या भोगव्ा प्रमाणपत्रास नाहरकत प्रमाणपत्र ननगशभमत करण्यापव
ू ी ककीं वा प्रकल्हप कालावधी पण
ू श होण्यापव
ू ी
यापैकी िे अगोदर असेल ते

(३) व (४) बह
ुीं ई महानगरपाभलकेमाफशत वप्रभमयमपो्ी भशल्हलक असलेली
ृ न्मब
रु.३९३.२३

को्ी

रक्कम

करण्यात येत/आली आहे :-

वसल
ु

करण्याकररता

खालीलप्रमाणे

कायशवाही
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• पन
ु ववशकास प्रकल्हपाींचा प्रकल्हप कालावधी सींपषु ्ात आलेल्हया प्रकल्हपाींमधील

ववकासकाींवर कारणे दाखवा नो्ीसा बिावण्यात आल्हया असन
ू , कायशकारी
अभभयींता (इमारत प्रस्ताव) शहर याींना बाींधकाम स्थधगत करण्याचे ननदे श
दे ण्यात आले आहे त.

• भोईवाडा गाींव, परे ल, मब
ुीं ई येथील नागरी नत
ु नीकरण योिनेंतगशत मे.
ववघ्नहताश

बबल्हडसश

महापाभलकेचा

याींनी

दे य

असलेला

पन
ु ववशकासास
महसल
ु

ननयक्
ु ती रद्द करण्यात आली आहे .

न

केलेल्हया

हदल्हयामळ
ु े,

ववलींबाबाबत
सदर

तसेच

कींत्रा्दाराची

• मा.उच्च न्यायालयाने सदर प्रकल्हपाकररता पन
ु ननशववदे ची प्रकक्रया करण्यास
परवानगी हदली आहे . तथावप ननववदा अींनतम करण्यास मनाई केली आहे .
-----------------

रामदे ि बाबा याांच्या फुि पािासाठ नागपूर येथे
अल्पदरात ददलेल्या जशमनीबाबत

(४८)

*

९८४९७

श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपरू येथील भमहानमधील ६०० को्ी रुपयाींची िमीन रामदे व बाबा
याींना फूड पाकशसाठी अल्हपदरात हदली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, एक एकर िभमनीचे दर १०० को्ी असताना रामदे व बाबा
याींना फूड पाकशसाठी २५ लाख रुपये प्रनत एकर या दराने सदर िमीन हदली
असल्हयाची माहहती व कागदपत्रे, माहहती अधधकारावरील सन
ु ावणी दरम्यान
उपलब्ध

करून

अधधकाऱ्याींची

दे णाऱ्या

बदली

समीर

केल्हयाची

गोखले

बाब

माहे

आणण

अतल
ु

ऑक््ोबर,

तयादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

माहहती

अधधकार

कायद्याचे

पालन

ठाकरे

या

दोन

२०१७

मध्ये

वा

करत

असलेल्हया

अधधकाऱ्याींना अशाप्रकारे दीं डडत केल्हयाप्रकरणी माहहती कायशकतयांनी ववरोध
दशशववला, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, रामदे व बाबा याींच्या फुड पाकशसाठी अल्हपदरात हदलेल्हया
िभमनीवर सदरील प्रकल्हप अिूनही उभा राहहलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

66
(५) असल्हयास, उक्त प्रकल्हपाद्वारे ववदभाशतील लोकाींना रोिगार उपलब्ध होत

नसल्हयामळ
ु े बाबा रामदे व याींना हदलेली सदरहू िभमन ताब्यात घेण्याबाबत
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) नागपरू येथील भमहान सेझ प्रकल्हपाच्या बाहे रील

क्षेत्रात सम
ु ारे २३० एकर िमीन शेतमाल आधारीत फुड पाकशकरीता दे ण्यासाठी
महाराषर ववमानतळ ववकास कींपनीच्या सींचालक मींडळाच्या ननदे शानस
ु ार ३
सधचव स्तरीय सींचालकाींची एक सभमती स्थापन करण्यात आली होती. या

सभमतीच्या अहवालानस
ु ार फूड पाकशच्या ववक्रीसाठी रु. २५.०० लक्ष प्रती एकर
ककमान दर ननजश्चत करण्यात आला होता. या दराने पतींिली फूड पाकशसाठी
िमीन ववतरीत करण्यात आली आहे .

(२) व (३) पतींिली फूड पाकशसाठी ननववदा प्रकक्रया राबवन
ू ववतरीत करण्यात
आलेल्हया िागेसब
ीं ध
ीं ी माहहती अधधकार अधधननयमाींतगशत प्राप्त झालेल्हया
अिाशची हाताळणी िनमाहहती अधधकारी/अपीलीय अधधकारी या नातयाने

श्री.समीर गोखले व श्री.अतल
ु ठाकरे याींनी केलेली नाही. तयामळ
ु े , तयाींनी
माहहती उपलब्ध करुन दे ण्याचा प्रश्न नव्हता.

तसेच, श्री.समीर गोखले व श्री. अतल
ठाकरे याींच्या बदल्हया या
ु

प्रशासकीय

कारणास्तव

करण्यात

आलेल्हया

आहे त.

तयामळ
ु े,

माहहती

अधधकाराखालील सन
ीं
ु ावणी व सदर अधधकाऱ्याींची बदली याींचा अन्योन्य सींबध
नाही.

(४) व (५) भमहान मध्ये पतींिली फूड पाकशचे बाींधकाम प्रगतीपथावर असन
ू
हदलेल्हया वेळेत बाींधकाम व उतपादन सरु
ु केल्हयास या प्रकल्हपाद्वारे येतया दोन
वषांत ववदभाशत रोिगार उपलब्ध होऊ शकेल.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील बाांधिाम िामगाराांसाठ िल्याणिारी
मांिळ सथापन िरणयाबाबत
(४९)

*

१००९७७

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) राज्यातील बाींधकाम कामगाराींसाठी कामगार कल्हयाण मींडळ कायशरत
असन
ू बाींधकाम कमशचाऱ्याींना या महामींडळाकडून आवश्यक तया सवश सेवा

सवु वधा उपलब्ध होत नसल्हयाचे हदनाींक ३ नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा तया
सम
ु ारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, बाींधकाम कामगाराींना ६० वषे पण
ु श झाल्हयानींतरही या सवु वधा
भमळण्याबाबत

व

बाींधकाम

कामगाराींचे

कल्हयाणकारी

महामींडळ

स्थापन

करण्याबाबतची घोषणा मा.महसल
मींत्री याींनी कोल्हहापरू येथे बाींधकाम
ू
कामगाराींच्या परीषदे मध्ये माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान केली
होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, बाींधकाम कामगाराींना आरोग्य ववषयक व अन्य सोई सवु वधा
भमळण्यासाठी बाींधकाम कामगाराींचे कल्हयाणकारी मींडळ स्थापन करण्यात
येईल असे मा. कामगार मींत्री याींनी साींधगतले होते, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास

कामगाराींचे

कल्हयाणकारी

मींडळ

स्थापन

शासनाकडून कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे,

करण्याबाबत

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे खरे नाही. महाराषर इमारत व इतर

बाींधकाम कामगार कल्हयाणकारी मींडळाींतगशत १ सधचव, २ अधधकारी आणण
१९८ कींत्रा्ी कमशचारी कायशरत आहे त.
(२) हे खरे नाही.
(३)

आणण

(४)

हे

खरे

नाही.

तथावप

हदनाींक

२८

मे,

२०१५

च्या

अधधसच
ू नेन्वये महाराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्हयाणकारी
मींडळाची पन
ु रश चना करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

भाांिुप (प.) मुांबई येथील मे.एचिीआयएल या वििासिाििे मुांबई
महानगरपाशलिेचा मालमत्ता िर थकित असल्याबाबत

(५०)

*

९९६६२

श्री.अशोि पाटील (भाांिूप पजश्चम) :

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) भाींडुप (प.) येथील मे.एचडीआयएल या ववकासकाकडून रुपये १५५, ९६,
३८, ९१६

एवढा मालमतता कर वसल
ू करण्यासाठी मब
ुीं ई महानगरपाभलकेने

‘एस’ ववभागातील उक्त ववकासकाच्या १४ मालमतताींची िलिोडणी खींडीत
करण्याची तसेच ‘एल’ व ‘एस’ ववभागाींतील एचडीआयएलच्या प्रतयेकी सहा

मालमतताींची िलिोडणी खींडीत करण्याची सरु
ु असलेली कायशवाही पण
ू श झाली
आहे काय,

(२) असल्हयास, एचडीआयएल या ववकासकाच्या ‘एस’ ववभागातील उपरोक्त

सहा मालमतताींच्या कामाींना हदलेली परवानगी तातकाळ रद्द करुन मब
ुीं ई
महानगरपाभलकेचा थकीत मालमतता कर वसल
होईपयंत तयाींच्या नवीन
ू

ववकास कामाींना परवानगी दे ण्यात येऊ नये अशी मागणी पत्राव्दारे स्थाननक
लोकप्रनतननधीींनी

मा.मख्
ु यमींत्री

व

याींच्याकडे हदनाींक ११ ऑगस््, २०१७

आयक्
ु त,

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाभलका

व आयक्
ु त, एस ववभाग, भाींडुप (प)

याींच्याकडे हदनाींक १४ ऑगस््,२०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास केली आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, एचडीआयएल ववकासकाकडून मालमतता कर वसल
ू ीच्या
अनष
ीं ाने अद्यापपयंत केलेल्हया कायशवाहीचे स्वरुप काय आहे,
ु ग
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे िेंद्र

फिणिीस

:

(१)

भाींडुप

येथील

“एस”

ववभागातील

मे.

एच.डी.आय.एल. याींच्या १९ मालमतताींच्या हदनाींक ३१.०३.२०१८ पयंत थकीत
असलेल्हया मालमतता कराची थकबाकी रु.४३,००,३६,०७८/- इतकी असन
ू ,

तयापैकी १३ मालमतताींच्या िलिोडण्या बह
ुीं ई महानगरपाभलकेमाफशत
ृ न्मब
यापव
ू ीच खींडीत करण्यात आल्हया आहे त.

उवशररत ६ मालमतताींचा अींदािे थकीत मालमतता कर रु.२२,७४,३८,५६४/-

इतका असन
ू , सदर मालमतताींना िलिोडण्या हदलेल्हया नसल्हयामळ
ु े तया
खींडीत करण्यात आल्हया नाहीत.
तथावप,

सदर

मालमतताींच्या

रु.४,९९,०६७/-

इतक्या

थकीत

िलदे यकामळ
ु े तयाींना तातपरु तया स्वरुपात दे ण्यात आलेल्हया िलिोडण्या
हदनाींक २२.११.२०१७ रोिी खींडीत करण्यात आल्हया आहे त.
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कुलाश येथील “एल” ववभागातील ६ मालमतताींचा थकीत मालमतता कर

रु.१,७९,७९,२९३/- इतका असन
ू , एक मोकळा भख
ू ींड आहे . सदर मोकळया
भख
ू ींडास बह
ुीं ई महानगरपाभलकेमाफशत िलिोडणी दे ण्यात आलेली नाही.
ृ न्मब
उवशररत

५

मालमतताींना

मेससश

एच.डी.आय.एल.

याींच्या

नावे

िलिोडण्या दे ण्यात आलेल्हया नसन
ू , तया मानवतावादी दृष्ीकोनातन
ू तेथील
रहहवाशाींच्या नावे दे ण्यात आलेल्हया आहे त.

सदर ५ मालमतताींपक
ै ी ४ मालमतताींची िलदे यके थकीत नसन
ू , एका

मालमततेच्या

रु.१०.९९

लाख

इतक्या

थकीत

िलदे यकाअभावी

िलिोडणी हदनाींक ०४.१२.२०१७ रोिी खींडीत करण्यात आलेली आहे .

तयाींची

(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) बह
ुीं ई महानगरपाभलका क्षेत्रातील एच/पव
ू ,श एच/पजश्चम,
ृ न्मब

पी/उततर, आर/मध्य, एल, एन, एस व ्ी ववभागामध्ये एचडीआयएल
ववकासकामाफशत ववकभसत करण्यात येत असलेल्हया मालमतताींच्या मालमतता

कराची हदनाींक ३१.०३.२०१८ पयंतची थकबाकी रु. १७५.९० को्ी इतकी
असन
ू ,

सदर

मालमतता

कराच्या

वसल
ु ीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

महानगरपाभलकेमाफशत खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात येत आहे :-

बह
ींु ई
ृ न्मब

• एच/पव
ू श ववभागातील सवश १७ मालमतताींना िप्ती व अ्कावणीची नो्ीस
बिावण्यात आली आहे .

• एच/पजश्चम ववभागातील १ मालमतता व ्ी ववभागातील १३ मालमतताींना
िप्ती व अ्कावणीची नो्ीस बिावण्यात आली आहे .

• पी/उततर ववभागातील १३ पैकी १२ मालमतताींना थकबाकी भरण्यासाठी २१
हदवसाींची व ४८ तासाींची नो्ीस बिावण्यात आली आहे व एका मालमततेवर
िप्ती व अ्कावणीची नो्ीस बिावण्यात आली आहे .

• आर/मध्य ववभागातील एका मालमततेवर मागणीपत्र पाठववण्यात येऊन
पन्
ु हा मोहोरबींद करण्यात येत आहे .

• एल ववभागातील १ मालमतता मोहोरबींद करण्यात आली असन
ू , ३१
मालमतताधारकाींना

२१

हदवसाींच्या

मागणीपत्र बिावण्यात आले आहे .

कालावधीत

थकबाकी

भरण्याबाबत

• एन ववभागातील २ मालमतताींना मागणीपत्र बिावण्यात आले असन
ू , १
मालमततेवर िप्ती अ्कावणीची कायशवाही प्रस्ताववत आहे .
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• एस ववभागातील २० मालमतताींपक
ै ी १४ मालमतताींची िलिोडणी खींडीत

करण्यात आली असन
ू , ६ मालमतताींची िलिोडणी खींडीत करण्याची कायशवाही
प्रस्ताववत आहे .

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

साांताक्रुझ (पजश्चम), मांब
ु ई येथे बेिायदे शीररीत्या
(५१)

*

िान्सबार सुरू असल्याबाबत

९९९७७

श्री.ननतेश राणे (िणििली) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) साींताक्रुझ (पजश्चम), मब
ुीं ई येथील गिधर बाींधरोड, शाींतारामबव
ु ा पा्ील
मागश येथील लक्षदीप व लवली नाइश् या दोन बारमध्ये बेकायदे शीररीतया व

पहा्े चार वािेपयंत अल्हपवयीन मल
ु ीींचा अश्लील डान्स सरू
ु असल्हयाप्रकरणी

स्थाननक रहहवाश्याींनी मागील ३ वषाशपासन
ू साततयाने मा.मख्
ु यमींत्री, पोलीस
आयक्
ु त,

बन्ृ हमब
ींु इश

पोलीस,

उपआयक्
ु त

पररमींडळ-९,

सहआयक्
ु त

गन्
ु हे

अन्वेषण ववभाग आदीींकडे तक्रारी करूनही लक्षदीप आणण लवली नाइश् या
डान्सबार ववरोधात कारवाइश करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, बह
ुीं इश पोलीस आयक्
ु त याींच्याकडे लेखी तक्रार व ननवेदन
ृ न्मब
सादर केले असताना कारवाइश करण्याऐविी पररमींडळ-९ च्या उप आयक्
ु ताशी
सींपकश साधण्याबाबत रहहवाशाींना साींगण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, पररमींडळ-९ चे उपआयक्
ु त, साींताक्रुझ पोलीस ठाण्याचे वररषठ

ननरीक्षक तसेच समािसेवक शाखेच्या अधधकाऱ्याींना सदरहू दोन्ही डान्सबार
मालकाींकडून दरमहा ४० लाख रूपयाींहून अधधक हप्ता दे ण्यात येत
असल्हयामळ
ु े कारवाइश होत नसल्हयाची तक्रार स्थाननक नागरीकाींनी केली आहे,
हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

पोलीसाींकडून

भमळणाऱ्या

बारमालकाींकडून स्थाननक नागरीकाींना
खरे आहे काय,

गैरवािवी

प्रोतसाहनामळ
ु े

धमक्या दे ण्यात येत आहे त, हे ही

(५) असल्हयास, या सींपण
ू श प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय,
चौकशीत काय आढळून आले व तयानस
ु ार दोषीींववरुध्द कोणती कारवाइश
करण्यात आली वा येत आहे ,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही.

लक्षदीप व लव्हली रे स््ॉरीं ् आणण बार या आस्थापनाींवर उपायक्
ु त,

पररमींडळ-९ तसेच पोलीस आयक्
ु त, बह
ुीं ई याींिकडून वेळोवेळी भशक्षा
ृ न्मब
दे ण्याची कारवाई करण्यात आलेली आहे .
(२) हे खरे नाही.
सदर

आस्थापनाींवर

पररमींडळ-९

याींिकडून कारवाई करण्यात आलेली आहे .

व

पोलीस

आयक्
ु त,

बह
ुीं ई
ृ न्मब

(३) हे खरे नाही.

अशा प्रकारची कोणतीही तक्रार पोलीस ठाणे व पररमींडळ-९ कायाशलयास

प्राप्त झालेली नाही.
(४) हे खरे नाही.

बारमालकाींकडून

स्थाननक

नागररकाींना

धमक्या

असल्हयाबाबत तक्रार पोलीस ठाण्यास प्राप्त झालेली नाही.

दे ण्यात

येत

(५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

हनम
ु ाननगर, िाांददिली (पि
ू )ा मांब
ु ई येथे यनु नि किमया ररएल्टीतफे
सरु
ु असलेल्या झोपिपट्टी पन
ु िासन योजनेबाबत

(५२)

*

९६६१७

श्री.राधािृष्ट्ण

श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),

विखे-पाटील

(शशिी),

श्री.असलम

शेख

(मालाि

पजश्चम),

अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अमर िाळे

(आिी), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
(लातरू शहर), श्री.हषािधान सपिाळ
ु
(बल
ांु ादे िी) :
ु ढाणा), श्री.अशमन पटे ल (मब
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मां्ी

(१) काींहदवली (पव
ू )श हनम
ु ाननगर येथे यनु नक ककमया ररएल्ह्ीतफे सरु
ु
असलेल्हया झोपडपट्टी पन
ु वशसन योिनेतील खुल्हया ववक्रीच्या इमारतीींचा ताबा

सदननकाधारकाींना माहे माचश, २०१५ मध्ये वा तया दरम्यान दे ण्यात येणार
होता परीं तू तयानींतर माहे सप््ें बर, २०१५ ही तारीख ननजश्चत करण्यात आली
व ववकासक ताबा दे ण्यास ्ाळा्ाळ करीत असताना

हदनाींक १० ऑगस््,
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२०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास ववकासकामाफशत मेलद्वारे सदननकाधारकाींना
भोगव्ा प्रमाणपत्र भमळाल्हयाची माहहती दे ण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, भोगव्ा प्रमाणपत्र भमळालेल्हया या इमारतीींची प्रतयक्ष पाहणी

केली असता भभींतीच्या अींतगशत प्लॅ स््ररींगचे काम न होणे, लाद्या बसववलेल्हया

नसणे, भलफ््चे काम अपण
ू श असणे, साींडपाण्याची यींत्रणा नसणे, इतयादी कामे
अपण
ू श असल्हयाचे व पोडीअमवर पव
ू ीच्या आराखड्यात उल्हलेख नसलेल्हया तीन
बीएचके सदननका बाींधण्यात आल्हया असल्हयाचे ननदशशनास आले, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, रे रा ननयमक प्राधधकरणाींतगशत येऊ नये याकररता हदनाींक ३१
िुल,ै २०१७ रोिी व तद्पव
ू ी अनेक ववकासकाींनी प्रगतीपथावर असलेल्हया

अनेक प्रकल्हपाींसाठी भोगव्ा प्रमाणपत्र (्सी) घेतले परीं तु ही प्रमाणपत्रे
अधशव् बाींधकामाींना दे ण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, रे रा प्राधधकरणाींतगशत नोंदणी करावी लागू नये याकररता
ववकासकाींना झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधधकरणासोबत मब
ुीं ई महानगरपाभलकेनेही

हदनाींक १ मे ते ३१ िल
ु ,ै २०१७ या कालावधीत बहुसींख्य भोगव्ा प्रमाणपत्रे
हदली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तयानस
ु ार सींबधीं धत दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) ववक्री घ्कातील सदननकाींबाबत ववकासकाने केलेल्हया
व्यवहाराची माहहती झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधधकरणाकडे असणे अपेक्षक्षत नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४)

हे

खरे

नाही,

असा झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधधकरण व बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाभलकेचा अहवाल आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मुांबईतील एजल्फसटन (प्रभादे िी) ि परळ रे ल्िे सथानिाला
जोिणाऱया अरुां द पादचारी पुलािर झालेल्या दघ
ा नेत
ु ट
२३ जणाांचा झालेला मत्ृ यू

(५३)

*

९५००८

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन पटे ल

(मब
ुां ादे िी), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी), श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),
श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

श्री.िालीदास

िोळां बिर

(ििाळा),

श्री.असलम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.राधािृष्ट्ण
विखे-पाटील (शशिी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी),
अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.सनु नल राऊत
(विक्रोळी),

श्री.सांजय

पोतनीस

(िशलना),

श्री.प्रिाश

सि
ु े

(मागाठाणे),

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू ििू (अचलपरू ), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील
(अहमदपरू ), िॉ.अननल बोंिे (मोशी), श्री.सनु नल शशांदे (िरळी), श्री.अजजत पिार
(बारामती), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इसलामपरू ),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.जजतें द्र आव्हाि (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.सांदीप

नाईि (ऐरोली), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.पाांिुरां ग बरोरा
(शहापरू ), श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
(लातरू
ु
शहर), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.हषािधान सपिाळ (बल
ु ढाणा),
िॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.अजय चौधरी (शशििी), श्री.सभ
ु ाष भोईर

(िल्याण ग्रामीण), िॉ.सतीश (अणणासाहे ब) पाटील (एरां िोल), अॅि.भीमराि
धोंिे

(आष्ट्टी),

श्री.राजेश

टोपे

(घनसािांगी),

श्री.मोहन

फि

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(पाथरी) :

(१) मब
ींु ईतील एजल्हफस््न (प्रभादे वी) व परळ रे ल्हवे स्थानकाला िोडणाऱ्या
अरुीं द पादचारी पल
ु ावरील प्रचींड चें गराचें गरीत २३ िणाींचा मतृ यू होऊन ३६
प्रवासी िखमी झाले असल्हयाचे हदनाींक २९ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा तया
सम
ु ारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या घ्नेतील मत
ृ ाींचे शवववच्छे दन के.ई.एम. रूग्णालयात झाले
तयावेळेस रूग्णालयातील डॉक््राींनी अनतरे की ककीं वा गगगस््र चकमकीत मारले
गेल्हयानींतर तयाींच्या डोक्यावर नमद
ू करतात तयाप्रमाणे उक्त घ्नेतील

मत
ु े या प्रकरणाची
ृ ाींच्या डोक्यावर माकशरने १ ते २३ आकडे ्ाकल्हयामळ
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चौकशी

करण्याची

मागणी

सींतप्त

लोकप्रनतननधी

व

िनतेकडून

केली

असल्हयाची बाब हदनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास
ननदशशनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मतृ यमख
ु ी पडलेल्हया व्यक्तीींच्या वारसाींना तातडीने राज्य
शासनाच्या सेवेत अथवा भारतीय रे ल्हवेच्या सेवत
े सामावन
ू घेण्याबाबतची

मागणी लोकप्रनतननधी याींनी माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान
लेखी ननवेदनाद्वारे मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींकडे केली आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(४) तयाचप्रमाणे ठाणे, कुलाश, घा्कोपर, डोंबबवली, कल्हयाण, वाींद्रे, बोररवली,
ववरार इतयादी रे ल्हवे स्थानकाींवरील पल
ु ावर उपरोक्त चें गराचें गरीच्या घ्ना
घडण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, एजल्हफस््न स्थानकात घडलेल्हया दघ
श नेची सखोल चौकशी
ु ्
करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व तयानस
ु ार सदर
घ्नेस िबाबदार असणाऱ्या दोषी अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली तसेच

मत
ृ व्यक्तीींच्या नातेवाईकाींना व िखमीींना कोणतया स्वरुपाची मदत करण्यात
आली वा करण्यात येत आहे ,

(६) तसेच एजल्हफन्स््न स्थानकात घडलेल्हया या दघ
श नेनत
ीं र मब
ु ्
ुीं ईतील सवश
रे ल्हवेस्थानकाींतील गदीचे व्यवस्थापन करुन

भववषयात आशा

घ्ना पन्
ु हा

घडू नयेत यासाठी एजल्हफन्स््न-परे ल स्थानकाींसह सवशच उपनगरीय रे ल्हवे
स्थानकाींचा आढावा घेवन
नववन पादचारी पल
बाींधण्याबाबत कोणती
ू
ु
कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे,

(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हदनाींक २९ सप््ें बर, २०१७ रोिी वािता मब
ुीं ईतील
एजल्हफस््न (प्रभादे वी) व परळ रे ल्हवे स्थानकाला िोडणाऱ्या अरुीं द पादचारी
पल
ु ावर चें गराचें गरी होऊन २२ िणाींचा मतृ यु होऊन, ४७ प्रवासी िखमी झाले
होते ही वस्तजु स्थती आहे .
सदर

दघ
श नेतील
ु ्

४७

िखमी

रुग्णाींना

के.ई.एम.

रुग्णालयात

उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असता, एका रुग्णाचा उपचारादरम्यान
मतृ यु झाला व उवशररत ४६ िखमी रुग्णाींना उपचाराअींती सोडून दे ण्यात आले
आहे .
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(२) हे खरे आहे . हदनाींक २९ सप््ें बर, २०१७ रोिी सकाळी सम
ु ारे १०.३० नींतर

के.ई.एम. रुग्णालयाच्या अपघात ववभागात एकूण २२ मत
ृ दे ह एकापाठोपाठ
आले होते. तयामळ
ु े मत
ृ दे हाींची ्ळख प्ववण्याकररता मत
ृ दे हाच्या डोक्यावर
माकशरने खण
ु ा करण्यात आल्हया होतया.
सदर प्रकरणी बह
ुीं ई महानगरपाभलकेमाफशत चौकशी सरु
ु आहे .
ृ न्मब

(३)

सदर

दघ
श नेत
ु ्

मतृ यम
ु ख
ु ी

पडलेल्हया

२३

व्यक्तीींच्या

कायदे शीर

वारसाींकररता मानवतावादी दृष्ीकोनातन
ू रु. ५ लक्ष याप्रमाणे एकूण रु. १.१५
को्ी इतके अथशसहाय्य मख्
ु यमींत्री सहाय्यता ननधीतन
ू मींिूर करण्यात आले
असन
ू , सींबधीं धताींना कायदे शीररीतया सप
ु द
ू श करण्याकररता जिल्हहाधधकारी, मब
ुीं ई
शहर

याींना

उपलब्ध

करुन

दे ण्यात

आले

आहे .

िखमीींवर

महानगरपाभलकेमाफशत मोफत उपचार करण्यात आले आहे त.
सदर

दघ
श नेत
ु ्

मतृ यम
ु ख
ु ी

पडलेल्हया

व्यक्तीींच्या

बह
ुीं ई
ृ न्मब

वारसाींना

राज्य

शासनाच्या सेवेत अथवा भारतीय रे ल्हवेच्या सेवत
े सामावन
ू घेण्याबाबतची
मागणी लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ०४.१०.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये मा.मख्
ु यमींत्री
याींच्याकडे केली आहे हे खरे आहे .

(४) व (५) पजश्चम रे ल्हवेकडून प्राप्त अहवालानस
श नेची पजश्चम
ु ार, सदर दघ
ु ्
रे ल्हवेमाफशत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात आली असन
यामध्ये कोणीही
ू
अधधकारी दोषी आढळून आलेले नाही.

शासनामाफशत प्रश्न भाग-३ मध्ये नमद
ू केल्हयाप्रमाणे आधथशक मदत
दे ण्यात आली आहे .
(६) रे ल्हवे स्थानकाींवर पन्ु हा चें गराचें गरीच्या

घ्ना घडू नये याकररता मध्य
रे ल्हवे व पजश्चम रे ल्हवे याींच्याकडून खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात आली
असल्हयाचे / येत असल्हयाचे तयाींच्याकडून कळववण्यात आले आहे :-

• वाींद्रे, बोरीवली आणण ववरार स््े शनवर चें गराचें गरीच्या घ्ना घडू नयेत
याकररता नवीन पादचारी पल
ु बाींधण्यात आले आहे त.

• पजश्चम रे ल्हवेच्या स्थानकाींवर १ नवीन स्कायवॉक, १० नवीन पादचारी पल
ु
आणण िुन्या २१ पल
ु ाींच्या िागी नवीन पल
ु बाींधण्याची कायशवाही करण्यात
येत आहे .
•

मध्य

रे ल्हवेच्या

५२

स््े शनाींच्या

पल
ु ावर पादचाऱ्याींच्या

ननयींत्रणासाठी

महाराषर पोलीसाींच्या सहकायाशने अनतररक्त सरु क्षा दलाची व्यवस्था करण्यात
आली आहे .
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• स््े शन पररसर व पादचारी पल
ु ावरील अनधधकृत फेरीवाल्हयाींना ह्ववण्याची
कायशवाही सरु
ु आहे .

• स््े शनबाहे रील गदी कमी करण्यासाठी अनधधकृत दक
ु ाने ह्ववण्यासाठी
प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे .
(७) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

म्हािाच्या मुांबई झोपिपट्टी सुधार मांिळाच्या विविध बाांधिामाचे बनािट
चाचणी प्रमाणप् सादर िरून दे यिे मांजूर िेल्याबाबत

(५४)

*

९५५२९

विखे-पाटील

श्री.अबू आजमी (मानखूदा शशिाजीनगर), श्री.राधािृष्ट्ण

(शशिी),

श्री.विजय

ििेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी),

श्री.नसीम

खान

(चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
(लातरू शहर), श्री.अशमन पटे ल
ु
(मब
ुां ादे िी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर),

श्री.असलम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.हषािधान सपिाळ (बल
ु ढाणा), िॉ.सांतोष

टारफे (िळमनरु ी), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी), अॅि.यशोमती ठािूर
(नतिसा), श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पि
ू )ा , श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन),
श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ ननमााण मां्ी पढ

(१) म्हाडाच्या मब
ींु ई झोपडपट्टी सध
ु ार मींडळाच्या ववववध बाींधकामाचे बनाव्

चाचणी प्रमाणपत्र सादर करून दे यके मींिूर केल्हयाची बाब हदनाींक २८
ऑगस््, २०१७ रोिी वा तयासम
ु ारास ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, म्हाडाच्या मब
ुीं ई झोपडपट्टी सध
ु ार मींडळाच्या अख्तयारीतील

सम
ु ारे ५० काभमशकी अभभयींतयाींवर तयाींनी केलेल्हया ननयमबा्य वा सदोष
कामाबद्दल

तसेच

अशा

ववववध

बाींधकामाचे

दक्षता

तसेच

गण
ु ननयींत्रण

प्राधधकाऱ्याच्या अनागोंदी कारभारामळ
ु े बनाव् चाचणी प्रमाणपत्र सादर

करणाऱ्या अभभयींतयाींवर दे यके मींिरू केल्हयाची बाब हदनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१७
रोिी वा तया सम
ु ारास ननदशशनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी बनाव् चाचणी प्रमाणपत्र सादर करणारे ३७
कींत्रा्दार आढळून आल्हयाचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तयानस
ु ार दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता : (१) (२), (३), व (४) अशींत: खरे आहे .
लेखा

भारताचे ननयींत्रक तथा लेखा पररक्षक याींनी सन २०१२-१३ या वषाशच्या
पररक्षण

अहवालात

कामाच्या

गण
ु वततेबाबत

सादर

प्रमाणपत्रावर आक्षेप नोंदववले आहे त. सदर अहवालात, या कामामध्ये
४० बनाव् चाचणी

केलेल्हया
सम
ु ारे

प्रमाणपत्र असल्हयाचे नमद
ू करण्यात आले आहे .

म्हाडाकडुन प्राप्त अहवालानस
ू ार या प्रकरणी २० कींत्रा्दार व १७ मिरू

सहकारी सींस्था याींना काळया यादीत ्ाकण्याची कायशवाही म्हाडाकडून
करण्यात आली आहे . तयाच प्रमाणे या प्रकरणी सींबधीं धत ४६ अधधकारी /
कमशचाऱ्याींना चौकशी करण्याच्या दृष्ीने नो्ीसा बिावण्यात आल्हया असन
ू
चौकशी अींती पढ
ु ील कायशवाही करण्यात येणार आहे .
महालेखापालाच्या

गह
ृ ननमाशण

ववभागाची

आक्षेपाींच्या

साक्ष

झाली

अनष
ीं ाने
ु ग
असन
ू

लोकलेखा

लोकलेखा

सभमती

समोर

सभमतीने केलेल्हया

भशफारसी ववचारात घेऊन या प्रकरणी सदर चौकशी त्रयस्थ यींत्रणेमाफशत
करण्याच्या दृष्ीने गह
ृ ननमाशण ववभागाने शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे .
(५) प्रश्नच उद््ावत नाही.
-----------------

शसन्नर (जज.नाशशि) नगरपररषदे चे भारत पेयजल योजनेच्या
अांमलबजािणीििे दल
ा झाल्याने लाखो रुपयाांचा ननधी
ु क्ष
शासनास परत गेल्याबाबत

(५५)

*

(१)

भसन्नर

९५३९९

श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर) :

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :नगरपररषदे त

(जि.नाभशक)

भारत

पेयिल

सन्माननीय
योिनेच्या

अींमलबिावणीकडे दल
श झाल्हयाने ५६ लाख रुपयाींचा ननधी शासनास परत
ु क्ष

गेल्हयाची बाब हदनाींक ११ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास ननदशशनास
आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, भारत पेयिल योिनेच्या अींदािपत्रकात दशशववण्यात आलेल्हया
अनेक

हठकाणच्या

पाईपलाईन

अजस्ततवातच

नसल्हयाने

योिनेच्या

अींमलबिावणीमध्ये अधधकारी व ठे केदाराींनी सींगनमत करून या योिनेत

लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्हयाची तक्रार स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
तथावप,

 UIDSSMT योिनेंतगशत भसन्नर नगरपररषदे च्या रु. ६६.३२ को्ी इतक्या
रकमेच्या पाणी परु वठा योिनेस केंद्र शासनाने हदनाींक ०९.१२.२०१३ रोिी
मींिूरी हदली आहे .

 सदर योिनेकरीता केंद्र शासनाने रु. ३९.८३ को्ी, राज्य शासनाने रु.

१३.२६ को्ी इतके अनद
ु ान मींिूर केले आहे . नगरपररषदे ने स्वहहश्यातन
ू रु.

१६.४८ इतका ननधी उभारला आहे . तयातील रु. ५३ को्ी इतका ननधी खचश
झालेला असन
ू , सदर योिना माहे डडसेंबर, २०१७ पयंत पण
ु श करण्याबाबत
शासनाकडून सच
ू ना दे ण्यात आल्हया आहे त.

 पाणी परु वठा व स्वच्छता ववभागामाफशत राबववण्यात येणाऱ्या “महाराषर

सि
ु ल ननमशल अभभयान” योिनेंतगशत उपलब्ध करण्यात आलेले रु. ११.५३
को्ी इतके शासन अनद
श : खचश झालेले आहे .
ु ान पण
ु त

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

धमाादाय रुग्णालयात गरीब गरजू रुग्णाांना उपचार शमळत नसल्याबाबत
(५६)

*

९५०२५

श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(शशिी), श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.असलम शेख (मालाि पजश्चम),
श्री.िालीदास िोळां बिर (ििाळा), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अमर िाळे

79
(आिी), िॉ.पतांगराि िदम (पलस
ििेगाि), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
ू

श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.सांग्राम
थोपटे (भोर), श्री.हषािधान सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर),
श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.जयप्रिाश मद
ुां िा (बसमत), श्री.अशमत साटम
(अांधेरी पजश्चम), िॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सांजय साििारे
(भस
ु ािळ), श्री.सनु नल शशांदे (िरळी), श्री.िैभि वपचि (अिोले), िॉ.सतीश

(अणणासाहे ब) पाटील (एरां िोल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅि.भीमराि धोंिे
(आष्ट्टी),

श्री.प्रताप

सरनाईि

(ओिळा

माजजििा),

श्री.सदा

सरिणिर

(मादहम), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायििाि (िल्याण

पि
ू )ा , िॉ.सजु जत शमणचेिर (हातिणांगले), अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम),

अॅि.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.प्रशाांत

ठािूर (पनिेल), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिािा), श्री.सनु नल
िेदार (सािनेर), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.अजजत पिार
(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इसलामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि),
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मरु बाि), श्री.पाांिुरां ग बरोरा

(शहापरू ), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उसमानाबाद), श्रीमती ददवपिा चव्हाण
(बागलाण),

श्री.अतल
ु

भातखळिर

(िाांददिली

पि
ू )ा ,

श्री.सनु नल

राऊत

(विक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु कती नगर),

प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे), प्रा.िषाा गायििाि (धारािी), श्री.चांद्रिाांत
सोनिणे (चोपिा), श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१)

रुग्णालयात

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ववलेपाले

(मब
ुीं ई)

येथील

नानाव्ी

धमाशदाय

धमाशदाय

आयक्
ु ताींनी ‘जस््ीं ग ऑपरे शन’ करुन केलेल्हया पाहणीत गरीब रुग्णाींना उपचार

नाकारले िात असल्हयाची बाब हदनाींक १२ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा तया

सम
ु ारास ननदशशनास आणून रुग्णालयाच्या ववश्वस्ताींवर गन्
ु हे दाखल करण्याचे
आदे श हदले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच ठाणे जिल्ह्यातील धमाशदाय रुग्णालये दाररद्र्य रे षख
े ालील रुग्णाींवर

उपचार करीत नसल्हयाचे ननदशशनास आल्हयासींदभाशत हदनाींक २१ ऑगस््, २०१७

रोिी वा तया सम
ु ारास जिल्हहाधधकारी कायाशलयामध्ये धमाशदाय सभमतीच्या
झालेल्हया बैठकीत जिल्हहाधधकारी, ठाणे याींनी सबींधधताींना कडक कारवाई
करण्याचे आदे श हदलेले होते, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, महाराषर सावशिननक ववश्वस्त व्यवस्था अधधननयम, १९५०
अन्वये नोंदणी झालेल्हया धमाशदाय रुग्णालयाींनी तयाींच्याकडील एकूण मींिूर
खा्ाींच्या १० ्क्के खा्ा गरीब रुग्णाींकरीता राखीव ठे वणे बींधनकारक
असताींना

बहुताींश धमाशदाय रुग्णालये गरीब रुग्णाींवरील
उपचाराच्या नावाखाली शासनाकडून भमळणाऱ्या सवलती घेऊनही गरीब
रुग्णाींना

व

राज्यातील

उपचार दे त नसल्हयाचे उपरोक्त घ्नेमळ
ु े ननदशशनास आले आहे , हे

ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, धमाशदाय रुग्णालयाींना शासन अनद
ु ान, मोफत िमीन,

वैद्यकीय उपकरणे, यींत्रसामग्र
ु ी याींना सीमा शल्ह
ु कातन
ू स्
ू तसेच िकात
करामधुन स्
ु , ववववध कराींमध्ये सवलत इतयादी सवलती व सवु वधा
शासनाकडून हदल्हया िातात, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्हयास, राज्यातील अनेक धमाशदाय रुग्णालये ननयमाींचे उल्हलींघन

करीत असल्हयाचे ननदशशनास आल्हयाने राज्यातील ववशेषत: मब
ुीं ईतील ककती
धमाशदाय रुग्णालयाींची तपासणी करण्यात आली आहे ,

(६) असल्हयास, सदरहू तपासणीत काय आढळून आले व तयानस
ु ार दोषी
रुग्णालयाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,
(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.

(२) होय, ठाणे जिल्ह्यातील धमाशदाय रुग्णालयाींच्या खा्ा राखून ठे वण्याच्या

जिल्हहास्तरीय सभमतीच्या हद. २१/०८/२०१७ रोिी झालेल्हया सभेत, धमाशदाय
रुग्णालयाींना अचानक भे्ी दे वन
ु तपासणी करण्यासाठी सहायक धमाशदाय
आयक्
ु त व जिल्हहा शल्हयधचकीतसक याींचे प्रनतननधी तसेच सींबधीं धत तहभसलदार
याींचे पथक गहठत करणेबाबत ननदे श दे ण्यात आले आहे त.

(३) होय, महाराषर सावशिननक ववश्वस्त व्यवस्था अधधननयम, १९५०चे कलम

४१ क क अींतगशत मा. उच्च न्यायालय, मब
ींु ई याींनी रर् याधचका (PIL)
क्र.३१३२/२००४

मध्ये

आदे भशत

केलेल्हया

योिनेनस
ु ार

सावशिननक

न्यास

सींचाभलत धमाशदाय रुग्णालयाींनी तयाींचेकडील वापरातील खा्ाींच्या १० ्क्के

खा्ा ्या ननधशन रुग्णाींना मोफत उपचारासाठी व १० ्क्के खा्ा ्या दब
श
ु ल
घ्कातील

रुग्णाींकरीता

सवलतीच्या

दराने

उपचारासाठी

राखीव

ठे वणे

बींधनकारक आहे . सदर योिनेची दे खरे ख धमाशदाय आयक्
ु त कायाशलयाकडून
करण्यात येत.े
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तयानस
ु ार,

धमाशदाय

रुग्णालये

सवशसाधारणपणे

उपरोक्त

योिनेची

अींमलबिावणी करतात असे धमाशदाय आयक्
ु त कायाशलयाचे ननरीक्षण आहे .
तथावप, काही रुग्णालये मात्र योिनेची का्े कोरपणे अींमलबिावणी करीत
नसल्हयाचे प्रसींगवशात ननदशशनास येत.े

(४) होय, महाराषर सावशिननक ववश्वस्त व्यवस्था अधधननयम, १९५० चे कलम
५८(२) नस
श ा
ु ार राज्य शासनास, ज्या सावशिननक ववश्वस्त व्यवस्था पण
ु त
वैद्यकीय सहाय्य या प्रयोिनाथश असतील अशा ववश्वस्त व्यवस्थाींना अींशदान
दे ण्यातन
ु स्
ु दे ता येईल, अशी तरतद
ू आहे .

तयानस
श : वैद्यकीय उपरोक्त धमाशदाय
ु ार, िे सावशिननक न्यास पण
ु त

रुग्णालयाींना सावशिननक न्यास प्रशासन ननधधत अींशदान भरणा करण्यापासन
ू
स्
ु दे ण्यात आली आहे .
तथावप,

सदर

धमाशदाय

रुग्णालयाींना

इतर

शासकीय

ववभाग/

प्राधधकरणाींकडून िमीन कराींमधील सवलती इतयादी बाबत दे ण्यात आलेल्हया
सवलतीींची अधधकृत माहहती या ववभागाकडे उपलब्ध नाही.

(५) धमाशदाय आयक्
ु त, महाराषर याींच्या अहवालानस
ु ार धमाशदाय रुग्णालये
सवशसाधारणपणे

योिनेचे

पालन

करीत

आहे त.

तथावप,

धमाशदाय

सींघ्नेअत
ीं गशत सवश जिल्हहा कायाशलयाींना धमाशदाय रुग्णालयाींचे ननयमीतपणे

ननरीक्षण करण्यासाठी मानके ठरवन
दे ण्यात आलेली आहे त. तयानस
ू
ु ार

ननरीक्षणाच्या वेळी धमाशदाय रुग्णालयाींनी योिनेच्या अींमलबिावणीत कसरू
केल्हयाचे आढळल्हयास आवश्यक ती कायशवाही / कारवाई करण्यात येत.े

मब
ुीं ईत आिभमतीस एकूण ७४ धमाशदाय रुग्णालये असन
ू तयाींची रुग्णालय
ननरीक्षकाींमाफशत तसेच इतर सभमतयाींकडून वेळोवेळी तपासणी केली िाते.
(६) धमाशदाय रुग्णालयाींच्या तपासणीत साधारणपणे
१. योिनेचा फलक दशशनी भागात न लावणे.
२. राखीव खा्ाींचा फलक न लावणे.

३. राखीव खा्ाींवर इतर रुग्णाींना दाखल करुन घेणे.

४. योिनेअत
ीं गशत लाभाथी रुग्णाींची दे यके तरतद
ू ीींनस
ु ार न करणे.
५. दे यकात ना दे यक सेवाींचा आकार आकारणे.

६. दे यक सेवाींचा आकार ननम्नस्तराने न आकारणे.
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७.

औषधे/इींम्प्ल्ह्ाींस/कींन्झ्यम
ु ेबल्हस

इतयादीींचा

आकार

रुग्णालयाच्या

खरे दी ककीं मतीत न आकारणे वगैरे अशा प्रकारचे आक्षेप आढळून येतात.
आढळून

आलेल्हया

आक्षेपाींच्या

कायशवाही/कारवाई करण्यात येत.े
(७) प्रश्न उद््ावत नाही.

अनष
ीं ाने
ु ग

पढ
ु ील

आवश्यक

ती

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

उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपाशलिा क्षे्ातील
(५७)

*

भुयारी गटार योजनेबाबत
९८६३६

श्रीमती

किणीिर (अांबरनाथ) :
करतील काय :-

ज्योती

िलानी

(उल्हासनगर),

िॉ.बालाजी

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) उल्हहासनगर महानगरपाभलका (जि.ठाणे) क्षेत्रातील भय
ु ारी ग्ाराींच्या
योिनेकररता केंद्र व

राज्य शासनाकडून रूपये २२३ को्ी इतका ननधी मींिरु

करण्यात आला असन
ू सदरचे काम तीन ्प्यात पण
ू श करण्यास मान्यता
भमळाली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, तयापैकी पहहल्हया ्प्यात रूपये ३३ को्ीींचा ननधी उल्हहासनगर

महानगरपाभलकेला दे वन
काम सरू
करण्याचे आदे श हदलेले असतानाही
ू
ु

महानगरपाभलकेच्या ववलींबामळ
ु े शासनाने हदलेला सदर ननधी परत करण्याचे
आदे श उल्हहासनगर महानगरपाभलकेस हदले असल्हयाचे माहे िुल,ै २०१७ मध्ये
वा तया दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या कामाकररता ननववदा प्रकक्रयेतील णखलारी कींपनीकडून
करण्यात

येणारे

खेमानी

नाल्हयाचा

प्रवाह

बदलण्याचे

काम

गत

सहा

महहन्याींपासन
अपण
ू
ू श असल्हयाने उपरोक्त भय
ु ारी ग्ाराचे काम णखलारी
कींपनीला दे ण्यात येऊ नये अशी मागणी मा.लोकप्रनतननधी याींनी केली आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदरहू भय
ु ारी ग्ार योिनाींची ननववदा प्रकक्रया पण
ू श करून
काम तातडीने सरु
करण्याबाबत तसेच सदरहू योिनेचे काम प्रलींबबत
ु
असल्हयाबाबत शासनाने चौकशी व कायशवाही केली आहे काय, तयाचा तपशील
काय आहे,
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(५) असल्हयास, या प्रकरणी

ववलींबास िबाबदार असणाऱ्या अधधकाऱ्याींववरूध्द

शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) केंद्र शासन परु स्कृत अमत
अभभयानाींतगशत
ृ

उल्हहासनगर शहराच्या मलननस्सारण योिनेसाठी रु.८५.२४ को्ीच्या कामास
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे .

(२) • सदर प्रकल्हपासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हहश्याचा पहहल्हया हप्ता
म्हणून रु.३३.२५ को्ी ननधी महानगरपाभलकेस ववतरीत करण्यात आला आहे .

• सदर ननधी परत करण्याबाबत कोणतेही आदे श शासनाकडून दे ण्यात आलेले
नाहीत.

(३) • उल्हहासनगर महानगरपाभलकेच्या स्वननधीतन
ू खेमाणी नाल्हयाचा प्रवाह
बदलण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे .
•

सदर

कामाचे

कायाशदेश

उल्हहासनगर

महानगरपाभलकेने

इन्रास्रक्चर कींपनी याींना फेब्रव
ु ारी २०१६ मध्ये हदलेले आहे त.

मे.णखल्हलारी

• सदर प्रकल्हपाचे काम अद्याप पण
ू श झालेले नाही.

• सींबधीं धत ठे केदाराने यापव
ू ी हदलेल्हया कामाची मद
ु त सींपन
ू ही कामे पण
ू श न
केल्हयामळ
अभभयानाींतगशत मींिूर मलननस्सारण प्रकल्हपाची ननववदा
ु े अमत
ृ
प्रकक्रया रद्द करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी केली होती, हे
खरे आहे .
(४),

(५)

व

(६)

•

अमत
ृ

अभभयानाींतगशत

मींिरू

प्रकल्हपाींच्या

प्रभावी

अींमलबिावणीकररता क व ड वगश महानगरपाभलकाींसाठी महाराषर िीवन
प्राधधकरणाची प्रकल्हप व्यवस्थापन सल्हलागार म्हणून ननयक्
ु ती केली आहे .

• तयानस
ु ार अमत
ृ अभभयाींनातगशत मींिरू उल्हहासनगर शहर मलननस्सारण
प्रकल्हपाींची ननववदा प्रकक्रया ही महाराषर िीवन प्राधधकरणाच्या मागशदशशनाखाली
उल्हहासनगर महानगरपाभलकेने राबववलेली आहे .
•

महाराषर

मे.णखल्हलारी

िीवन

प्राधधकरणाच्या

इन्रास्रक्चर

स्वीकृत केली आहे .

याींची

सल्हल्हयानस
ु ार

ननववदा

लघतु तम

उल्हहासनगर

ननववदाकार

महानगरपाभलकेने
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• तयानस
ु ार सदर कामाचे कायाशदेश तातडीने दे ऊन प्रकल्हपाचे काम ववहीत

कालमयाशदेमध्ये पण
ू श करणेबाबतच्या सच
ू ना उल्हहासनगर महानगरपाभलकेस
दे ण्यात आल्हया आहे त.

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

िालाा (लोणािळा, जज.पण
ु े) येथील एिविरा दे िीच्या मांददरािरील
(५८)

*

सोन्याचा मल
ु ामा असलेल्या िळसाची झालेली चोरी
९५१८३

श्री.शभमराि तापिीर (खिििासला), श्री.सभ
ु ाष भोईर

(िल्याण ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपरू ),
श्री.राधािृष्ट्ण

श्री.िी.पी.सािांत

विखे-पाटील
(नाांदेि

(शशिी),

उत्तर),

श्री.विजय

िॉ.पतांगराि

ििेट्टीिार

िदम

(पलस
ू

(ब्रम्हपरू ी),
ििेगाि),

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जजतें द्र आव्हाि
(मब्र
ुां ा िळिा), श्री.जयांत पाटील (इसलामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि),
श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.पाांिुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.िैभि
वपचि (अिोले), श्री.हनम
ां िोळस (माळशशरस), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी),
ु त
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उसमानाबाद), श्री.मिरां द जाधि-पाटील (िाई) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कालाश (लोणावळा, जि.पण
ु े) येथील एकववरा दे वीच्या मींहदरावरील सोन्याचा

मल
ु ामा असलेल्हया पींचधातच्
ू या कळसाची हदनाींक २ ऑक््ोब, २०१७ रोिी वा
तयासम
ु ारास चोरी झाली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून दोषीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) असल्हयास, भववषयात असे अनधु चत प्रकार घडू नयेत याकररता शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

सदर प्रकरणी अज्ञात आरोपीववरोधात लोणावळा ग्रामीण पोलीस स््े शन

येथे ग.ु र.नीं. १४३/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ३७९ अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला आहे . सदर गन्
ु हा तपासावर आहे .
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(३) लोणावळयातील कालाश येथील एकववरा दे वीच्या मींहदरात व तया पररसरात
पन्
ु हा असा अनधु चत प्रकार घडू नये याकरीता ववशेष पोलीस महाननरीक्षक,

कोल्हहापरू पररक्षेत्र, पोलीस अधीक्षक, पण
ु े ग्रामीण, अपर पोलीसअधीक्षक, पण
ु े
ववभाग,

उपववभागीय

पोलीस

अधधकारी,

लोणावळा

उपववभाग,

प्रभारी

अधधकारी, लोणावळा ग्रामीण पोलीस स््े शन व पोलीस ननरीक्षक, स्थाननक
गन्
ु हे अन्वेषण शाखा, पण
ु े ग्रामीण याींनी एकववरा मींहदराचे रस््ी याींची
भम्ीींग घेवन
ू या पढ
ु े अशा घ्ना घडून कायदा व सव्ु यवस्थेबाबत प्रश्न

ननमाशण होणार नाही याबाबत खबरदारी घेण्याच्या अनष
ीं ाने सच
ु ग
ु ना दे ण्यात
आल्हया आहे त. तसेच मींहदर परीसरात ननयभमतपणे पेरोलीींग करण्यात येत
आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

शभिांिी (जज.ठाणे) शहरातील नागररिाांसाठ उपलब्ध होणारे पाणी
अिैधररत्या सथाननि िारखान्याांना पुरविले जात असल्याबाबत
(५९)

*

९५२०३

अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर

(ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.राज
परु ोदहत (िुलाबा), श्री.रुपेश म्हा्े (शभिांिी पि
ू )ा :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) भभवींडी शहरातील (जि.ठाणे) नागररकाींना वपण्याचे पाणी हे स््े पम प्राइज़
व मब
ुीं ई महानगरपाभलका याींच्याकडून ववकत घेऊन परु ववले िात असताना
नागररकाींसाठी
ववभागातील

उपलब्ध

होणारे

अधधकाऱ्याींच्या

पाणी

महानगरपाभलकेच्या

सींगनमताने

डाईंग,

सायजिींग

पाणी
व

परु वठा

यींत्रमाग

कारखान्याींना चोरुन परु ववले िात असल्हयाची बाब हदनाींक १४ ऑक््ोबर,
२०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, तयानष
ीं ाने
ु ग

उक्त प्रकरणी दोषी असलेल्हया अधधकारी/कमशचाऱ्याींवर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) भभवींडी ननिामपरु शहर महानगरपाभलकेने

हदनाींक ०४.१०.२०१७ ते हदनाींक ०७.१०.२०१७ दरम्यान हाती घेतलेल्हया शोध
मोहहमेमध्ये पाणी परु वठा

करणाऱ्या िल वाहहनीवरून ५ डाईंग व १ रीं ग

कींपनीने अनधधकृत नळ िोडणी घेतल्हयाचे ननदशशनास आले.

या प्रकरणी भभवींडी ननिामपरु शहर महानगरपाभलकेने अनधधकृत नळ

िोडणी खींडीत केली असन
ू हदनाींक २५.१०.२०१७ रोिी भारतीय दीं डववधान

सींहहतेच्या कलम ४२७, ३७९, ४३२ व ३४ अन्वये सबींधधताींवर गन्
ु हा दाखल

केला आहे . तसेच अनधधकृतपणे नळ िोडणी करणाऱ्याींववरुध्द दीं ड आकारणी
करण्याची कायशवाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

उच्चशशक्षक्षत िॉकटर ि ििील याांनी राज्य पररिहन महामांिळाची
(६०)

*

बनािट िागदप्ाांच्या आधारे िेलेली फसिणूि
९५०३४

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सरु े श धानोरिर

(िरोरा), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजििा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा),
श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्री.जयप्रिाश मद
ांु िा (बसमत), िॉ.शशशिाांत
खेिि
े र (शसांदखेि राजा) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) आहदवासी प्रवाशाींच्या अभशक्षक्षतपणाचा फायदा घेऊन उच्चभशक्षक्षत डॉक््र
व वककलाींनी

राज्य पररवहन बस अपघातातील िखमीींना नक
ु सान भरपाई

दे ण्याचे अभमष दाखवन
ू बनाव् कागदपत्राद्वारे राज्य पररवहन महामींडळाची

रू. १,२४,७५,००० इतक्या रकमेची फसवणूक केल्हया प्रकरणी ठाणे शहर
पोलीस ठाण्यात हदनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१७

दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

रोिी वा तयासम
ु ारास गन्
ु हा

(२) असल्हयास, राज्य पररवहन बसला माहे माचश, २०१६ मध्ये झालेल्हया
अपघातासाठी १,१६,७५ ००० रुपये तसेच माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये झालेल्हया
अपघातासाठी ८ लाख रुपये इतक्या रक्कमेकच्या नक
ु सान भरपाईची मागणी,
बनाव् डडस्चािश काडश आणण अपींगतव प्रमाणपत्राींच्या आधारे केली, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी राज्य पररवहनचे सरु क्षा व दक्षता अधधकारी
याींनी

याबाबत

चौकशी

करुन

ठाणे

शहर

पोलीस

ठाण्यात

वकील

य.ू आर.ववश्वकमाश व डॉ.भमहहर अववनाश रनावरे याींच्या ववरोधात तक्रार दाखल
केली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर वककल व डॉक््रवर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) होय, सदर प्रकरणी ठाणेनगर पोलीस स््े शन, ठाणे येथे ग.ु र.

क्र.१९३/२०१७, भा.दीं .वव. कलम ४१७, ४६५, ४६८, ४७१, ३४ अन्वये ३
आरोपीींववरुध्द गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे . नमद
ु गन्
ु ्यात २

आरोपीींना अ्क करण्यात आली असन
ु आरोपी डॉ.भमहीर रणनवरे याींच्या
सहभागाबद्दल चोकशी सरु
ु आहे . सदर गन्
ु हा तपासाधीन आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अांधेरी (पूिा) येथील हबटाऊन सोलाररस या व्यािसानयि इमारतीमधील
क्षे्फळाचे उल्लांघन िरुन झालेला गैरव्यिहार

(६१)

*

९८६५५

श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पि
ू )ा :

सन्माननीय गह
ृ ननमााण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अींधेरी (पव
ू )श येथील हब्ाऊन सोलाररस या व्यावसानयक इमारतीत

एलव्हे शन प्रोिेक्शन (elevation projection A.H.U.), सववशस एररया,

रे फ्यि
ू एररया (service area, refuge area) इतयादी वापराकररता च्ईक्षेत्र
ननदे शाींकामध्ये

(F.S.I.)

स्
ू

असलेल्हया

क्षेत्रफळ

प्रतयक्ष

च्ई

क्षेत्रात

अनधधकृतररतया समाववष् केल्हयामळ
ु े १ लाख चौरस फु् क्षेत्रफळाच्या
मयाशदेचे उल्हलींघन होऊन गैरव्यवहार झाला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्हयास,

बह
ींु ई
ृ न्मब

महानगरपाभलकेच्या

के/प.ू

ववभागाने

सदर

इमारतीची पाहणी केली असन
ू या प्रकरणी मोठ्या प्रमाणावर अनधधकृत
बाींधकाम करून क्षेत्रफळ मयाशदेचे उल्हलींघन केले असल्हयाचे कायशकारी
अभभयींता, झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधधकरण याींना कळववले होते, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मख्
ु य कायशकारी

अधधकारी, झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधधकरण याींस पत्र पाठवन
ू तवररत कारवाई

करण्याची मागणी केली असताींनाही तया मागणीकडे आिपयंत तयाींनी दल
श
ु क्ष
केले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, १ ते ९ मिल्हयाींवरील बाींधकामात क्षेत्रफळ मयाशदेचे उल्हलींघन
झाले असल्हयाचे ननदशशनास आल्हयानींतर व तक्रार प्राप्त झाल्हयानींतरही १०, ११
व

१२

या

मिल्हयाींचे

वाढीव

बाींधकाम

करण्यास

झोपडपट्टी

प्राधधकरणाच्या अधधकाऱ्याींनी परवानगी हदली, हे खरे आहे काय,

पन
ु वशसन

(५) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय
आढळून आले व तयानस
ु ार सदर अनधधकृत बाींधकाम ननषकाभसत करून
क्षेत्रफळ मयाशदेचे उल्हलींघन केल्हयाबाबत सींबधीं धत ववकासकावर व झोपडपट्टी
पन
ु वशसन प्राधधकरणाच्या अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३), (४) व (५) हे खरे नाही.

सदर प्रकरणी झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधधकरणाने हद.१७.११.२०१७ च्या

पत्रान्वये ववकासकावर MRTP अधधननयमातील कलम ५३(१) अींतगशत नो्ीस

बिावण्यात आली असन
ू पढ
ु ील कायशवाही चालू आहे .
या योिनेमध्ये व्यावसानयक इमारतीला हद.२१.०१.२०१६ रोिी पढ
ु ील
बाींधकाम परवानगी दे ण्यात आलेली आहे . बह
ुीं ई महानगरपाभलकेकडून
ृ न्मब

हद.०८.०९.२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये क्षेत्रफळाचे उल्हलींघन केल्हयाचे ननदशशनास

आल्हयानींतर ववक्री घ्काच्या बाींधकामास कोणतयाही परवानग्या दे ण्यात
आलेल्हया नाहीत असा प्राधधकरणाचा अहवाल आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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अिोला (जज.अिोला) तालुकयातील १४ अिैध साििारी प्रिरणे
फौजदारी िारिाईविना प्रलांबबत असल्याबाबत

(६२)

*

९९४५५

श्री.हररष वपांपळे (मनु ताजापरू ) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अकोला तालक्
ु यातील (जि.अकोला) १४ अवैध सावकारी प्रकरणे फौिदारी
कारवाईववना माहे ऑक््ोबर, २०१७ पयंत प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनामाफशत चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार १४ अवैध

सावकाराींवर तसेच सदर प्रकरणे कारवाईववना प्रलींबबत ठे वणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) गोरे गाव खुदश, ता.अकोला, जि.अकोला

येथील १५ शेतकऱ्याींनी केलेल्हया तक्रारीनस
ु ार सदर प्रकरणी ४ आरोपीींववरूद्ध
पोलीस स््े शन भस्ी कोतवाली, अकोला येथे अप.क्र. ७०/१२ कलम ४२०, १२०
(ब) भादीं वव सहकलम ३९, ४२ महाराषर सावकारी (ननयमन) अधधननयम २०१४
अन्वये गन्
ु हा नोंदववण्यात आला आहे . या गन्
ु हयाव्यनतरीक्त कारीं िा, तालक
ु ा

अींिनगाव, जि. अमरावती येथील तक्रारदाराींच्या तक्रारीवरून ३ आरोपीींववरूद्ध

पोलीस स््े शन भस्ी कोतवाली, अकोला येथे अप.क्र. २३६/१७ कलम ३९
महाराषर

सावकारी

(ननयमन)

अधधननयम

२०१४

अन्वये

करण्यात आला आहे . सदर दोन्ही गन्
ु हे तपासावर आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

गन्
ु हा

दाखल

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

बुलढाणा (जज.बुलढाणा) नगरपररषदे च्या पाणी पुरिठा योजनेच्या
सध
ु ारणा िामास ि शहरात दोन अनतररकत पाणी टाकयाांच्या

(६३)

*

बाांधिामास मांजूरी शमळणयाबाबत

९५०९५

श्री.हषािधान

सपिाळ

(बल
ु ढाणा) :

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१)

बुलढाणा (जि.बुलढाणा) नगरपररषदे च्या पाणी परु वठा योिनेच्या

सध
ु ारणा कामास प्रशासकीय मींिूरी व दोन अनतररक्त पाणी वपण्याच्या
्ाक्याींच्या

बाींधकामास

मींिरू ी

दे णेबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननधी

याींनी

हदनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास जिल्हहाधधकारी, बल
ु ढाणा
याींच्यामाफशत शासनास ननवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय ननषपन्न झाले व तयानस
ु ार पाणी परु वठा योिनेच्या सध
ु ारणा कामास व
पाणी ्ाकीच्या बाींधकामास प्रशासकीय मींिूरी व आवश्यक ननधी उपलब्ध
करून दे णेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) • बल
ु ढाणा शहरातील पाणीपरु वठा योिनेच्या
सध
ीं ाने
ु ारणा कामाींसाठी रु. १.०६ को्ी ननधी उपलब्ध करण्याच्या अनष
ु ग
बल
ु ढाणा नगरपररषदे ने जिल्हहा ननयोिन सभमतीस सादर केलेल्हया प्रस्तावास
प्रशासकीय

मान्यता

दे ण्याबाबतचे

ननवेदन

सन्माननीय

जिल्हहाधधकारी, बल
ु ढाणा याींना हदले आहे हे खरे आहे .

सदस्याींनी

(२) व (३) • महाराषर सव
ु णशियींती नगरोतथान महाभभयानाींतगशत बल
ु ढाणा
शहरास

खडकपण
ू ाश

धरणातन
ू

पाणीपरु वठा

करण्याच्या

रु.८२.७७

ककीं मतीच्या योिनेस शासनाने सन २०१२ मध्ये मान्यता हदलेली आहे .

को्ी

• सदर योिनेमध्ये बल
ु ढाणा शहरातील पाणी ववतरण व्यवस्थेबरोबर दोन

उीं च ्ाक्याींची कामे प्रस्ताववत आहे त. या ्ाक्याींकररता आवश्यक असलेला
ननधी सदर योिनेमध्ये उपलब्ध आहे .

• याव्यनतररक्त बल
ु ढाणा नगरपररषदे ने शहरातील पाणीपरु वठा योिनेच्या

सध
ीं ाने ननधी मागणी प्रस्ताव जिल्हहा ननयोिन व
ु ारणा कामाच्या अनष
ु ग
ववकास सभमतीकडे नाववन्यपण
ू श योिनेखाली दाखल केला आहे .
• सदर प्रस्ताव जिल्हहा ननयोिन सभमतीच्या ववचाराधीन आहे .
-----------------
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मुांबई महानगरपाशलिा ि म्हािातफे बाांधणयात आलेल्या शौचालयाांच्या
बाांधिाम तसेच दरु
ु सती खचाामध्ये झालेला गैरव्यिहार

*

(६४)

(मल
ु ि
ुां ),

९५०७४

श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर), श्री.सरदार ताराशसांह

श्री.सनु नल

िेदार

(सािनेर),

श्री.नसीम

खान

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(चाांददिली) :

(१) मब
ुीं ई महानगरपाभलका व म्हाडातफे बाींधण्यात आलेल्हया शौचालयाींच्या

बाींधकाम तसेच दरु
ु स्ती खचाशमध्ये २०० ते २५० को्ी रूपयाींचा गैरव्यवहार
झाला असन
सदर प्रकरणी तातडीने चौकशी करण्यात यावी व दोषी
ू
व्यक्तीींववरुध्द कारवाई करावी अशी लेखी मागणी
अननल

गलगली

याींनी

माहे

ऑगस््,

२०१७

असल्हयास,

मब
ींु ई

महानगरपाभलकेच्या

माहहती अधधकार कायशकते

मध्ये

वा

मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

तया

एस.डब्ल्हय.ू एस.

दरम्यान

ववभागाकडून

माहहतीचा अधधकार अींतगशत भमळालेल्हया अहवालावरुन सदर मागणी केली
असन
ू सदर पत्रासोबत अहवाल िोडण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी

करण्यात आली आहे काय, चौकशीचे

ननषकषश काय आहे त, तयानस
ु ार सींबधीं धत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) दै ननक मब
ुीं ई भमरर या वतृ तपत्राच्या हदनाींक
०२.०८.२०१७ रोिीच्या वतृ तपत्रातील बातमीनस
ु ार, श्री. अननल गलगली याींनी
माहहती

अधधकार

महानगरपाभलकेच्या

अींतगशत

माहहती

अधधकाऱ्याने

सादर

चौकशी करण्याबाबत ववनींती केली आहे .

प्राप्त

करुन

केलेल्हया

घेऊन,

अहवालाच्या

बह
ुीं ई
ृ न्मब

अनष
ीं ाने
ु ग

(३) बह
ुीं ई महानगरपाभलकेने माहहती अधधकार अिांतगशत उपलब्ध करुन
ृ न्मब
हदलेल्हया

अहवालाच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

चौकशी

महानगरपाभलकेस दे ण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

करण्याचे

ननदे श

बह
ुीं ई
ृ न्मब
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चें बूर (मुांबई) येथे मोठ्या प्रमाणािर झािाांची
तोि िरणयात आल्याबाबत

(६५)

*

९५८८८

(ब्रम्हपरू ी),

श्री.असलम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.विजय ििेट्टीिार

श्री.सनु नल

िेदार

(सािनेर),

अॅि.यशोमती

ठािूर

(नतिसा),

श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.प्रिाश फातपेिर

(चें बरू ), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), श्री.िालीदास िोळां बिर (ििाळा),
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
(लातरू शहर),
ु
श्रीमती

ननमाला

गावित

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

(१)

श्री.अमर

िाळे

(आिी),

सपिाळ

(सांगमनेर),

(मादहम) :

(माण),

श्री.हषािधान

थोरात

िदम
गोरे

ििेगाि),

श्री.बाळासाहे ब

िॉ.पतांगराि

श्री.जयिुमार

(पलस
ू

(इगतपरू ी),

श्री.सदा

(बल
ु ढाणा),

सरिणिर

कररषमा बबल्हडर ्न्ड डेव्हलपसश, मब
ींु ई याींनी ननयमाींचे पालन न करता

सरोि स्वी् समोर, चें बरू रे ल्हवे स््े शन, मब
ुीं ई येथील झाडे तोडल्हयाची बाब
माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, याबाबत चौकशी करुन सींबधीं धतावर कायशवाही करण्याची

मागणी स्थाननक रहहवाशाींनी व लोकप्रनतननधीींनी सहाय्यक आयक्
ु त एम,
पजश्चम

ववभाग,

महानगरपाभलका आयक्
ु त,

महानगरपाभलका

व

पोलीस

आयक्
ु त, मब
ुीं ई याींच्याकडे हदनाींक २९ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास
केली आहे, हे खरे आहे काय,
(३) तसेच तयाचप्रमाणे

ववणा ववकासक, अींधेरी (पव
ू )श मब
ुीं ई याींनी शेल

कॉलनी, चें बरू येथील झाडे मोठया प्रमाणात तोडली असन
ू

या सींदभाशत

हदनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१७ व ७ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा तयासम
ु ारास
चौकशी करुन सींबधीं धताींवर फौिदारी गन्
ु हा दाखल करण्यात यावा अशी
मागणी करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त दोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

चौकशीत काय आढळून आले व चौकशीनस
ु ार सींबधीं धताींववरुध्द कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) चें बरू स््े शनिवळील सरोि स्वी्समोर कररषमा
ववकासक

याींनी

तयाींच्या

बाींधकाम

िागेवरील

४०

फु्

उीं चीचे

झाड

कापल्हयाबाबत व वीणा ववकासक याींनी शेल कॉलनी येथील तयाींच्या बाींधकाम

िागेवरील सवश झाडे ्भसड ्ाकून मारत असल्हयाबाबत हदनाींक ०२.११.२०१६
रोिी

लेखी

तक्रार

वस्तजु स्थती आहे .

बह
ुीं ई
ृ न्मब

(२) व (३) हे खरे आहे .
(४)

हदनाींक

०२.११.२०१६

महानगरपाभलकेस

रोिी

प्राप्त

प्राप्त

तक्रारीच्या

झाली

अनष
ीं ाने
ु ग

होती

ही

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाभलकेमाफशत खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात आली आहे :-

• शेल कॉलनी, चें बरू येथील वीणा डेव्हलपसश याींचेमाफशत इमारत ववकासकाम
सरु
ु असलेल्हया भख
ू ींडाची हदनाींक ०६.११.२०१६ रोिी स्थळपाहणी केली असता,
दोन वक्ष
ु े मत
ृ ननषकाळिीपणामळ
ृ झाल्हयाचे आढळून आले.

• सदर प्रकरणी वीणा डेव्हलपसश याींचेववरोधात हदनाींक १३.०२.२०१७ रोिी
नेहरु नगर पोलीस ठाणे येथे महाराषर (नागरी क्षेत्र) झाडाींचे सींरक्षण व ितन

अधधननयम-१९७५ अींतगशत क्रमाींक ३९७/२०१७ अन्वये गन्
ु हा नोंदववण्यात आला
आहे .

• चें बरू येथील कररषमा डेव्हलपसश याींचेमाफशत ववकासकाम सरु
ु असलेल्हया

भख
ू ींडाची हदनाींक ०७.११.२०१६ रोिी स्थळपाहणी केली असता, ववकासकाम
सरु
ु असलेल्हया भख
ू ींडाच्या प्रवेशद्वारासमोरचे एक झाड परवानगी न घेता
कापल्हयाचे आढळून आले.

• सदर प्रकरणी कररषमा डेव्हलपसश याींचेववरोधात हदनाींक २५.०१.२०१७ रोिी
चें बरू पोलीस ठाणे येथे महाराषर (नागरी क्षेत्र) झाडाींचे सींरक्षण व ितन

अधधननयम-१९७५ अींतगशत क्रमाींक १९७/२०१७ अन्वये गन्
ु हा नोंदववण्यात आला
आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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श्रीिधान (जज.रायगि) तालुकयातील भरिखोल धाऱयाचे बांदर ते
टे पािाला बांदर ि शेखािी मुसलीम मोहल्ला बांदराांतील

(६६)

*

नौिानयन मागाातील गाळ ि खिि िाढणयाबाबत

(दहांगणघाट),

९५७८१

श्री.प्रशाांत

अॅि.आशशष

शेलार

ठािूर

(िाांद्रे

(पनिेल),

पजश्चम),

श्री.समीर

श्री.अतल
ु

िुणािार

भातखळिर

(िाांददिली पि
ू )ा , श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी
पजश्चम) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) श्रीवधशन (जि.रायगड) तालक्
ु यातील भरडखोल धा-याचे बींदर ते ्े पावाला
बींदर तसेच शेखाडी मस्
ु लीम मोहल्हला बींदरातील नौकानयन मागाशतील गाळ

काढण्याच्या व कातळ (खडक) फोडण्याच्या प्रस्ताववत कामाींना मींिुरी भमळावी
अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मख्
ु य कायशकारी अधधकारी, महाराषर

मेरी्ाइशम बोडश, मब
ुीं इश याींच्याकडे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान
ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या नौकानयन मागाशचा वापर करणाऱ्या प्रवासी व मासेमारी
बो्ीींना नौकानयन मागाशतील खडक व गाळामळ
ु े
नक
ु सान होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

बो्ीींचे मोठ्या प्रमाणात

(३) असल्हयास, मासेमारी बो्ीींचे नक
ु सान होऊ नये तसेच बो्ीींचा प्रवासी
मागश सख
ु रूप होण्यासाठी नौकानयन मागाशतील गाळ व खडक काढण्याची
मागणी प्रवाशाींनी व मजच्छमाराींनी वेळोवेळी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तयानस
ु ार उक्त बींदराींतील नौकानयन मागाशतील गाळ व
खडक काढण्याच्या प्रस्तावीत कामाींना तातडीने मींिरू ी दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.

(२) श्रीवधशन तालक्
ु यातील भरडखोल बींदर ते ्े पावाला या हठकाणी प्रामख्
ु याने
मासेमारी केली िाते.येथील नौकानयन मागाशत खडक आहे हे खरे आहे . परीं तू
तयामळ
ु े बो्ीचे नक
ु सान झाल्हयाबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
(३) होय.
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(४) सदर नौकानयन मागाशतील खडक व गाळ उपसणी करण्याबाबत येणारा

खचश मतस्यव्यवसाय ववभागाकडून प्राप्त झाल्हयास ननधीचे उपलब्धतेनस
ु ार
काम हाती घेण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सातरसता (मुांबई) येथील आथार रोि िारागह
ृ पररसरातील
इमारतीांच्या पुनविािासाबाबत

(६७)

*

९५०३१

श्री.सनु नल शशांदे (िरळी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

(१) सातरस्ता (मब
ींु ई) येथील आथशर रोड कारागहृ पररसरातील अनेक
इमारतीींच्या

पन
ु ववशकासाचे

काम

शासनाने

५००

मी्र

अींतराचा

ननबंध

लादण्यापव
ू ी सरु
ु केले असन
ू दे खील येथील हिारो रहहवाशी मागील अनेक

वषांपासन
ू सींक्रमण भशबबरात आपल्हया इमारतीींच्या पन
ु ववशकासाच्या प्रनतक्षेत
असल्हयाचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशशनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय,
चौकशीत काय आढळून आले आहे व तयानस
ु ार कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) ते (३) शासनाने कारागह
ृ ाच्या सभोवताली ५००
मी्र च्या अींतरामध्ये यापढ
ु े कोणतीही ववकास परवानगी दे ण्यापव
ू ी हदनाींक

४.१२.२०१३ रोिीच्या, महाराषर प्रादे भशक व नगर रचना अधधननयम, १९६६
च्या कलम १५४(१) खालील ननदे शान्वये गठीत स्थायी सल्हलागार सभमतीची
पव
ू श सींमतती अननवायश केलेली आहे . तयाचप्रमाणे हदनाींक ६ ऑगस्् २०१५
रोिी स्थायी सल्हलागार सभमतीसाठी मागशदशशक ततवे ववहीत केलेली आहे त.

तयानस
ु ार कारागह
ू १५० मी्र अींतराचे आत मींिरू ववकास
ृ ाच्या त्भभींतीपासन
कामाींना परवानगी चालू ठे वतानाही स्थायी सल्हलागार सभमतीची मान्यता घेणे
आवश्यक आहे .
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यासींदभाशत

बह
ुीं ई महानगरपाभलका व म्हाडाचा
ृ न्मब

अहवाल

ववचारात

घेता आथशर रोड कारागह
ृ ानिीक पररसरामध्ये शासनाच्या हदनाींक ४.१२.२०१३
रोिीच्या ननदे शापव
ू ीचे महानगरपाभलकेकडील दोन व म्हाडाचा एक भमळून
एींकदर तीन प्रकल्हप हदसन
ू येत आहे त.

महानगरपाभलकेच्या प्रकल्हपापैकी भक
ू र क्र.१ (भाग), २ (भाग), ३(भाग)

लोअर परे ल ववभाग (शाींती नगर, महापाभलका वसाहत) या भभ
ू ागावरील
रहहवाशी सींक्रमण भशबबरात रहात नाहीत.
२/६१,

महानगरपाभलकेच्या

ना.म.िोशी

मागाशवरील

भक
ू र

क्र.६०,

१/६१,

१/१बी/६२ लोअर परे ल येथील प्रकल्हपाचे सींदभाशत बह
ुीं ई ववकास
ृ न्मब

ननयींत्रण ननयमावली, १९९१ च्या ववननयम ३३(९) खालील नागरी नत
ू नीकरण

योिनेच्या प्रकल्हपामधील काही इमारती पाडणेत आलेल्हया असन
ू तयामधील
रहहवाशी

पन
ु ववशकासाच्या प्रनतक्षेत

असलेचे ननदशशनास

येत

आहे .

सदर

प्रकल्हपासींदभाशत शासनाने महाअधधवक्ता याींचे अभभमत अपेक्षक्षलेले आहे .

मा.महाअधधवक्ता याींचे अभभमत प्राप्त झालेनत
ीं र या प्रकल्हपाींसदभाशत पढ
ु ील
ननणशय शासनाकडून सींकजल्हपत आहे .

म्हाडाकडील प्रकल्हपासींदभाशत म्हाडाने सींपाहदत केलेल्हया साने गरु
ु िी

मागाशवरील नळावाला चाळीच्या पन
ु ववशकास प्रकल्हपासींदभाशत कायशवाही ही

शासनाच्या हदनाींक ४.१२.२०१३ रोिीच्या ननदे शापव
ू ी सरु
ु असलेचे हदसन
ू येत.े
या

प्रकल्हपाच्या

पन
ु ववशकास

प्रस्तावाच्या

नकाशाींना

महानगरपाभलकेकडून

हदनाींक ३०.५.२०१७ रोिी मींिरू ी दे णेत आलेली आहे . स्थायी सल्हलागार
सभमतीची मींिूरी घेणेची कायशवाही म्हाडाकडून सरु
ु आहे . सद्यजस्थतीत उपकर

प्राप्त इमारती तोडण्यात आलेल्हया असन
ू , पन
ु ववशकासाच्या प्रतयक्ष बाींधकामास
सरु
ु वात झालेली नाही.

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

पुणे महानगरपाशलिा हद्दीत उभारणयात आलेल्या मोबाईल टॉिसा
िांपन्याांििे िोट्यिधी रुपयाांची असलेली थिबािी

(६८)

*

१००४१८

श्री.विजय

िाळे

(शशिाजीनगर) :

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) पण
ु े महानगरपाभलका हद्दीतील २६८९ मोबाईल ्ॉवसश उभारलेल्हया सींदभाशत
मोबाईल कींपन्याींकडे महानगरपाभलकेची ४५२ को्ी रुपयाची थकबाकी आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ्ॉवसश उभारणाऱ्या ६ ते ७ कींपन्याच्या वतीने न्यायालयात
दावा

दाखल

केला

असता

न्यायालयाने

अनधधकृत

मालमततेवर

उ्या

असलेल्हया ्ॉवसशवर कारवाई करण्याबाबत व थकबाकी वसल
ू करण्याबाबत
ननदे श हदला असताना पण
ु े महानगरपाभलकेने अद्याप कोणतीही कारवाई केली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर कींपन्याींकडून ्ॉवसशची थकबाकी वसल
ू करण्याकररता
सभमती स्थापन करण्याबाबत मा.लोकप्रनतननधी याींनी मागणी केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, ४५२ को्ी रुपयाींची थकबाकी वसल
ू करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे व तयाची सद्यजस्थती काय
आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) पण
ु े महानगरपाभलका हद्दीतील २३०५ मोबाईल
्ॉवसश कींपन्याींकडे ४७० को्ी रूपयाींची थकबाकी आहे ही वस्तजु स्थती आहे .

(२) • मोबाईल ्ॉवसश कींपन्याींनी मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्हया रर्
याधचका

क्र.२०४७/२०१४

व

क्र.२०४३/२०१४

च्या

अनष
ीं ाने
ु ग

मा.उच्च

न्यायालयाने अनधधकृत मोबाईल ्ॉवरबाबत कोणतीही ववपरीत/बळिबरी
कारवाई करू नये, तसेच ्ॉवसशच्या साई् भसल करू नये असे आदे श हदले
आहे त.

• तयामळ
ु े अनधधकृत मोबाईल ्ॉवर बाींधकामावर कारवाई करणे शक्य होत
नाही.

• तसेच भमळकत कराच्या आकारणी बाबत मोबाईल ्ॉवसश कींपन्याींनी
मा.सवोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता.
•

मा.सवोच्च

महानगरपाभलका

न्यायालयाने

/नगरपाभलकाींना

हद.१६.१२.२०१६
तयाींच्या

रोिी

हद्दीमध्ये

सवश

असलेल्हया

्ॉवसशवर भमळकत कर आकारता येईल असे आदे श हदले आहे त.

सींबधीं धत

मोबाईल
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• तयास अनस
ु रून पण
ु े महानगरपाभलकेमाफशत भमळकत कराची थकबाकी
वसल
ू ीसाठी कारवाई केलेली आहे .

तथावप, या कारवाई ववरोधात सींबध
ीं ीत

कींपन्याींनी मा.उच्च न्यायालयात रर् याधचका क्र.२६७८/२०१७

दाखल केली

असन
ू मा.उच्च न्यायालयाने हद.३.३.२०१७ च्या आदे शान्वये स्थधगती हदली
आहे . सद्य:जस्थतीत प्रकरण मा.उच्च न्यायालयात प्रलींबबत आहे . तयामळ
ु े
मोबाईल ्ॉवसशवरील थकबाकी वसल
ू ीबाबत कारवाई करता आली नाही.

(३) मोबाईल ्ॉवसशच्या मालमतता कराच्या थकबाकी वसल
ू ीसाठी सभमती
स्थापन

करावी

अशी

बातमी

वतृ तपत्रामध्ये आलेली होती.

हद.२३.०९.२०१७

च्या

दै .लोकमत

या

(४) पण
ु े महानगरपाभलकेमाफशत भमळकत कराची थकबाकी वसल
ू ीसाठी नो्ीस
दे णे, िप्तीचे वारीं ् दे ण,े काही कींपन्याींचे ऑफीस भसल करणे अशा कारवाई
करण्यात आलेली आहे . तथावप, या कारवाई ववरोधात सींबध
ीं ीत कींपन्याींनी

मा.उच्च न्यायालयात रर् याधचका क्र.२६७८/२०१७ दाखल केली असन
ू
मा.उच्च न्यायालयाने हद.३.३.२०१७ च्या आदे शान्वये स्थधगती हदली आहे .

सद्य:जस्थतीत प्रकरण मा.उच्च न्यायालयात प्रलींबबत आहे . तयामळ
ु े मोबाईल
्ॉवसशवरील थकबाकी वसल
ू ीबाबत पढ
ु ील कायशवाही करता आली नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

(६९)

*

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

ठाणे येथील मदहला िॉन्सटे बलने आत्महत्या िेल्याबाबत
९७८८२

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), प्रा.िषाा गायििाि

(धारािी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर),
श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), िुमारी
प्रणणती शशांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.असलम शेख (मालाि पजश्चम),
श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.आशसफ शेख
(मालेगाांि मध्य) :
काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) ठाणे येथील सभ
ु द्रा पवार या महहला कॉन्स््े बलने सहाय्य्क पोलीस
आयक्
ु त शाम ननपग
ुीं े याींच्या िाचाला कीं्ाळून हदनाींक ६ सप््ें बर, २०१७ रोिी
वा तयासम
ु ारास आतमहतया केली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, या प्रकरणी ठाण्यातील कळवा पोलीस स्थानकात गन्
ु हा
दाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सींबधीं धताींववरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३) सदर प्रकरणी कळवा पोलीस स््े शन,ठाणे

येथे ग.ु र.क्र. २९०/२०१७,

भा.दीं .वव. कलम ३०६, ३४ अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे . नमद
ु

गन्
ु ्यात एका आरोपीस मा. उच्च न्यायालयाने अ्कपव
ु श िामीन मींिरु केला

असन
ु एका आरोपीला अ्क करण्यात आली आहे . सदर गन्
ु हा तपासाधीन
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबईतील िुलाबा-िाांद्रे-सीप्झ या मेरो-३ च्या प्रिल्पामुळे विसथावपत
होणाऱया इमारतीांच्या पुनविािासाबाबत

(७०)

*

९५६५४

श्री.अबू आजमी (मानखूदा शशिाजीनगर), श्री.िैभि वपचि

(अिोले), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायििाि (िल्याण

पि
ू )ा , िॉ.सतीश (अणणासाहेब) पाटील (एरां िोल), श्री.जयांत पाटील (इसलामपरू ),

श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.किसन िथोरे (मरु बाि), श्री.सांजय िेळिर
(ठाणे),

श्री.जजतें द्र

आव्हाि

(मब्र
ुां ा

िळिा),

श्रीमती

ददवपिा

चव्हाण

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

(१) मब
ुीं ईतील कुलाबा-वाींद्रे-सीप्झ या मेरो-३ च्या कामासाठी धगरगाींव आणण
काळबादे वी येथील १९ इमारतीची िागा लागणार आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या इमारतीमधील ककती ननवासी व

व्यावसानयक गाळे

बाधधत होणार आहे त तसेच या बाधधत होणाऱ्या इमारतीींचा डीसीआर ३३(७)
नस
ु ार पन
ु ववशकास कुठे केला िाणार आहे,
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(३) असल्हयास, दक्षक्षण मब
ुीं ईतील मेरो-३ च्या बाींधकामामळ
ु े ववस्थापीत
झालेल्हया

व

होणाऱ्या

नसल्हयाचेही हदनाींक २८

उपरोक्त

गाळे धारकाींना

परु े सा

मोबदला

भमळत

ऑगस््, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास ननदशशनास

आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) खरे आहे .

(२) सदर बाधधत इमारतीमध्ये २७८ ननवासी सदननका व ३४५ व्यावसानयक
गाळे

बाधधत

होत

आहे त.

धगरगाींव

आणण

काळबादे वी

येथील

बाधधत

इमारतीींचा पन
ु ववशकास ववकास ननयींत्रण ननयमावलीच्या (डीसीआर) कलम
३३(७) नस
ु ार तयाच िागेवर समह
ू ववकासाद्वारे केला िाणार आहे .
(३) अींशतः खरे आहे .

(४) व (५) मब
ुीं ई मेरो रे ल कॉपोरे शन भल. माफशत चालू

बािार भावानस
ु ार

भाडे दे ण्याचे ननजश्चत केले असन
ू प्रकल्हपग्रस्ताींच्या मागणी नस
ु ार माहे एवप्रल
२०१७ मध्ये भाड्यात वाढ दे खील केलेली आहे . सदर भाड्यामध्ये प्रनतवषी
१०% वाढ करण्याचे दे खील मान्य करण्यात आलेले आहे .
-----------------

मांब
ु ईतील धगरणी िामगाराांना सन २०१२ मध्ये म्हािाच्याितीने िाटप
िरणयात आलेल्या घराांमध्ये पायाभत
ू सवु िधा नसल्याबाबत

(७१)

*

९५१३८

श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(शशिी), श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण (िराि दक्षक्षण), श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),
श्री.िालीदास
श्री.नसीम

िोळां बिर

खान

(ििाळा),

(चाांददिली),

श्री.असलम

श्री.अमर

िाळे

शेख

(आिी),

(मालाि

पजश्चम),

िॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु
(लातरू शहर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), िॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू ििेगाि),

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.हषािधान सपिाळ (बल
ु ढाणा), अॅि.यशोमती
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ठािूर (नतिसा), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.बाळासाहे ब थोरात
(सांगमनेर),
(सािनेर) :
काय :-

श्री.त्र्यांबिराि

शभसे

(लातरू

ग्रामीण),

श्री.सनु नल

िेदार

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
ृ ननमााण मां्ी पढ

(१) मब
ुीं ईतील धगरणी कामगाराींना सन २०१२ मध्ये म्हाडाच्यावतीने ६९२३
घराींचे वा्प करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरची घरे लहान आकाराची असन
ू तेथे पायाभत
ू सवु वधा

उपलब्ध करुन दे णे, प्रॉप्ी ्ॅ क्स कमी करणे, भलिवर हदलेली घराींची िमीन
गह
ु कापो्ी घेतलेली अनतररक्त
ृ ननमाशण सींस्थेच्या नावावर करणे व सेवा शल्ह

रक्कम बँक खातयावर िमा करणे इतयादी मागण्याींबाबत म्हाडाकडे तक्रारी
करुनही कायशवाही न झाल्हयामळ
ु े हदनाींक १९ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा तया
सम
ु ारास

मब
ींु ईच्या

वाींद्रे

येथील

म्हाडा

कायाशलयावर

धगरणी

रहहवाश्याींनी मोचाश काढून ननवेदन सादर केले, हे ही खरे आहे काय,

कामगार

(३) असल्हयास, सदर ननवेदनामधील मागण्याींनस
ु ार शासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) म्हाडाच्या अहवालानस
ु ार धगरणी कामगाराींसाठी
बाींधण्यात

आलेल्हया

एकूण

१८

धगरण्याींमधील

६९२५

सदननकाींची

हद.

२८.०६.२०१२ रोिी सोडत काढण्यात आली. तयापैकी ६४१३ सदननकाींचे ववतरण
करण्यात आलेले आहे .
(२) व

(३) हे खरे आहे. सदर ननवेदनातील प्रॉप्र्ी ्ॅ क्स कमी करणे,

भलिवर हदलेली घराींची िभमन गह
ृ ननमाशण सींस्थेच्या नावावर करणे इ.
धोरणातमक बाबीींसद
ीं भाशत
रोिी पत्र पाठववले आहे .

म्हाडाने नगर ववकास ववभागाकडे हद. २१.०९.२०१७

ववकास ननयींत्रण ननयमावली ५८(१) (ब) नस
ु ार धगरणी कामगाराींसाठी

बाींधण्यात आलेली घरे २०.९० चौ.मी (२२५ चौ. फु्) च्ई क्षेत्राची आहे त.

धगरणी ननहाय नस्तीींची तपासणी केल्हयानींतर सेवाशल्ह
ु कापो्ी िर अनतररक्त
रक्कम घेतली असल्हयास सदर रक्कमेचा परतावा करण्यात येईल असे
म्हाडाच्या अहवालात नमद
ू करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िाांद्रे (मुांबई) रे ल्िे सथानिाच्या पुिेििे लोहमागाालगत असलेल्या
गरीबनगर झोपिपट्टीस लागलेल्या आगीबाबत

(७२)

*

९५३५२

अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), अॅि.पराग अळिणी

(विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे),
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिािा),

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )ा , श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन

पटे ल (मब
ुां ादे िी), िॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा), श्री.योगेश सागर (चारिोप),
श्री.आशसफ

शेख

(मालेगाांि

मध्य),

श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(शशिी),

श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.जयिुमार गोरे (माण), िॉ.पतांगराि िदम

(पलस
ििेगाि), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी), प्रा.िषाा गायििाि
ू
(धारािी) :

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

(१) वाींद्रे (मब
ींु ई) रे ल्हवे स्थानकाच्या पव
ु ेकडे लोहमागाशलगत असलेल्हया

गरीबनगर झोपडपट्टीस हदनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा तयासम
ु ारास
लागलेल्हया आगीत शींभरहून अधधक झोपड्या िळाल्हया, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, आग आ्ोक्यात आणताना अजग्नशमन दलाचे दोन िवान
िखमी झाले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या आगीत िीववत व मनषु य हानी झाली आहे काय,

(४) असल्हयास, या घ्नेची सींपण
ू श चौकशी करण्यात आली आहे काय, तयाचा
तपशील काय आहे ,

(५) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

सींबधीं धत दोषीींवर

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) अींशत: खरे आहे .
आहे .

सदर आगीत ननवासी ३२४ झोपडया व ४९ दक
ु ानाींचे नक
ु सान झाले

(२) आग आ्ोक्यात आणताींना अजग्नशमन दलाचे तीन िवान व एक
अधधकारी असे एकूण ४ िण िखमी झाले होते.
(३) नाही.
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(४) व (५) सदर आगीबाबत ननमशलनगर पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. ३६३/१७,
भा.दीं .वव. कलम ४३६, ४२६, ३३६, ३३७, १२०-ब, सह सावशिननक सींपतती हानी

प्रनतबींधक अधधननयम, १९८४ चे कलम ४ व रे ल्हवे अधधननयम, १९८९ चे
कलम १५१ प्रमाणे हदनाींक २७.१०.२०१७ रोिी गन्
ु हा नोंदववण्याींत आला आहे .

सदर गन्
ु हयातील आग लावणाऱ्या आरोपीस अ्क करण्याींत आली

असन
ू तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे .
इतर साथीदार याींचा शोध सरु
ु आहे .

तसेच फरार आरोपी व तयाींचे

आगीत नक
ु सान झालेल्हया ३२४ झोपडयाींसाठी सानग्र
ु ह अनद
ु ान वा्प

जिल्हहाधधकारी, मब
ुीं ई उपनगर याींचेमाफशत करण्याींत आले आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

म्हािाच्या ई-२ विभागाांतगात िाळाचौिी, नागपािा, भायखळा,
मदनपूरा, आग्रीपािा, सातरसता इ.पररसरातील उपिरप्राप्त

(७३)

*

इमारतीांच्या दरु
ु सतीमध्ये झालेला गैरव्यिहार

९५०७५

श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर), अॅि.पराग अळिणी

(विलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिािा), अॅि.आशशष शेलार
(िाांद्रे पजश्चम), श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण
पजश्चम),

श्री.सांजय

साििारे

पांडितशेठ

पाटील

(अशलबाग),

(भस
ु ािळ),

श्री.सरदार

ताराशसांह

(मल
ु ि
ुां ),

श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), िॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.सभ
ु ाष उफा
श्रीमती

मननषा

चौधरी

(ददहसर) :

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ
(१)

म्हाडाच्या ई-२, ववभागाींतगशत काळाचौकी, नागपाडा, भायखळा, मदनपरू ा,

आग्रीपाडा, सातरस्ता इतयादी पररसरातील उपकरप्राप्त इमारतीींची दरु
ु स्ती

करण्याकररता माहे माचश ते िुल,ै २०१७ या काळात सम
ु ारे ८ ते ९ को्ी
रुपयाींची बनाव् दे यके तयार करुन ती ववभागाला सादर करुन म्हाडाची
फसवणूक करणाऱ्या सींबधीं धत कायशकारी अभभयींता व अधधकाऱ्याींची चौकशी

करण्याकरीता हदनाींक २२ ऑगस््, २०१७ व हदनाींक १८ सप््ें बर, २०१७ रोिी
वा तया सम
ु ारास एक बत्रसदस्यीय सभमती स्थापन करण्यात आली आहे, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, ज्या नागररकाींच्या तक्रारीवरुन हे प्रकरण ननदशशनास आले

तयाींनी यापव
ू ीही वारीं वार तक्रारी केल्हया होतया परीं तू तयाींच्या तक्रारीची दखल
घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी गैरव्यवहार करणाऱ्या अधधकाऱ्याींववरोधात

खेरवाडी पोलीस ठाण्यात नोंदववण्यात आलेल्हया गन्
ु हयामध्ये म्हाडाने केलेल्हया
तक्रारीत कोणकोणतया बाबीींचा समावेश प्रामख्
ु याने करण्यात आला आहे,

(४) असल्हयास, सींबधीं धत दोषी अधधकाऱ्याींववरुध्द एसीबीकडे तक्रार करुन ज्ञात

स्त्रोतापेक्षा िास्त सींपतती या अधधकाऱ्याींनी िमवली आहे ककीं वा नाही याचा
तपास न करण्याची कारणे काय आहे त,

(५) असल्हयास, सींबधीं धत अधधकाऱ्याींना तातडीने बडतफश न करता तयाींना
अद्यापी सेवेत ठे वण्याचा ननणशय घेणाऱ्या सींबध
ीं ीत दोषी अधधकाऱ्याींववरुध्द
काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,

(६) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तयानस
ु ार या प्रकरणी पढ
ु े कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) होय, हे अशींत: खरे आहे .

कायशकारी अभभींयता/ई-२ ववभाग, दव
ु पु मींडळ या ववभागातील ववशेष

दरु
२०१७ पयंतच्या ९२६
ु स्ती व चालु दरु
ु स्तीची माचश २०१७ ते िन
ु

दे यकाींबाबत सदर प्रकरण असन
ू या प्रकरणी श्री.भरत गि
ु रश याींनी मींडळाकडे
केलेल्हया

तक्रारीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

सदर

९२६

दे यकाींची

सखोल

चौकशी

करण्यासाठी मख्
ु य अधधकारी, पण
ु े मींडळ व श्री.के.एल.का्व्े , कायशकारी

अभभयींता, दक्षता व गण
ु ननयींत्रण कक्ष/प्राधधकरण याींची जव्दसदस्यीय सभमती
उपाध्यक्ष

तथा

मख्
ु य

कायशकारी

क्र.प्राधध/खाचौ/२०१७/३६९५/प्र-९,
आलेली आहे .

अधधकारी,

हद.३१.०८.२०१७

प्राधधकरण

अन्वये

याींचे

स्थापन

आदे श

करण्यात

(२) नाही, या कायाशलयाकडे या प्रकरणी यापव
ू ी कुठलीही तक्रार अिश प्राप्त
झाल्हयाचे अभभलेखावरुन हदसन
ू येत नाही.

(३) या प्रकरणी खेरवाडी पोलीस ठाण्यात कोणताही गन्
ु हा नोंदववण्यात
आलेला नाही.
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(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

(६) जव्दसदस्यीय सभमतीमाफशत वरील प्राप्त तक्रारीच्या अनष
ीं ाने चौकशी
ु ग
प्रगतीपथावर असन
ू , अहवाल अप्राप्त आहे .
(७) प्रश्न उद््वत नाही.

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

पनिेल (जज.रायगि) महानगरपाशलिा हद्दीत शसििोने वििशसत
िेलेल्या नविन पनिेल विभागात िेंग्युचा िाढता प्रादभ
ु ााि

(७४)

*

९७२१०

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(दहांगणघाट), अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी
पजश्चम) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पनवेल महानगरपाभलका (जि.रायगड) हद्दीत भसडकोने ववकभसत केलेल्हया
नववन

पनवेल

ववभागात

डेंग्यच
ु े

१८०

रूग्ण

व

३००

सींशनयत

रूग्ण

आढळल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशनाशस आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, भसडको व्यवस्थापनाकडून कोणतेही प्रनतबींधक उपाय करण्यात
येत नसल्हयामळ
ु े उक्त वसाहतीत डेंग्यच
ु ी लागण झालेल्हया रूग्णाींच्या सींख्येत
हदवसेंहदवस वाढ होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

शासकीय

यींत्रणा

कमी

पडत

असल्हयामळ
ु े

रूग्णाींना

उपचारासाठी न परवडणाऱ्या खािगी रूग्णालयात उपचार घ्यावे लागत आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून डेंग्यच
ू ा प्रभाव कमी
करण्याबाबत व रूग्णाींवर तातडीने उपचार करण्याबाबत कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) भसडकोने ववकसीत केलेल्हया नवीन पनवेल

ववभागात ऑक््ोबर,२०१७ मध्ये डेग्यच
ु े रुग्ण आढळून आलेले नाहीत तथावप
डेंग्यु सदृषय तापाचे एकूण ४३ सींशयीत रुग्ण आढळून आले आहे त.
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(२), (३) व (४) भसडको, व्यवस्थापनाकडून कीं्े नरचे सव्हे क्षण, ताप सदृश्य
रुग्णाींचे सवेक्षण, डास प्रनतबींधातमक फवारणी, डास नाशकाींचे धुरीकरण
इतयादी डेंग्यु / हहवताप प्रनतबींधातमक उपाययोिना करण्यात येत आहे त.

तसेच, माहे िन
ू , २०१७ ते ऑक््ोबर, २०१७ या कालावधीत डेंग्यु

सदृषय तापाच्या रुग्णाींवर भसडकोच्या खारघर, कींळबोली, नवीन पनवेल व
उलवे नोडमधील नागरी प्राथभमक आरोग्य केंद्रे व ग्रामीण रुग्णालय, पनवेल
येथे

रुग्णाींची

मोफत

तपासणी

(५)

प्रश्न उद््ावत नाही.

व

औषधोपचार

करण्यात

आले

असन
ू

भसडकोकडून डेंग्यु प्रनतबींधासाठी िनिागत
ृ ी मोहीम राबववण्यात येत आहे .
-----------------

णखांिसी (जज.नागपरू ) येथील रामटे ि पररसरात “हॉटे ल ग्रीन लँ ि”
येथे सरु
ु असलेला दे हव्यापार

(७५)

*

(मेहिर) :

१००४१४

श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), िॉ.सांजय रायमल
ु िर

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

(१) महाराषर पयश्न ववकास महामींडळाच्या राम्े किवळील (जि.नागपरू )
णखींडसीच्या ‘हॉ्े ल ग्रीन लँ ड’ मध्ये उपरािधानीतील वाराींगनाींना दे हव्यापार
करताना राम्े क पोभलसाींनी हदनाींक २५ ऑगस््, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास
अ्क केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, महाराषर पयश्न ववकास महामींडळाच्या ररसॉ्श ची तसेच

पयश्न व साहसी क्रीडा प्रभशक्षण केंद्राच्या ररसॉ्श ची िबाबदारी कींत्रा्दाराकडे
सोपववण्यात आल्हयाने महामींडळाचे कामकाि अवैध असल्हयाचे ननदशशनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, दे हव्यापाराच्या या प्रकरणात अनैनतक दे हव्यापार कायदा
(वप्ा)अींतगशत कारवाई करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय,
चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार
आली वा येत आहे,

दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हद.२३.०८.२०१७ रोिी अ्क करण्यात आलेली
आहे .
(२)

हे खरे नाही.

पयश्न वध्
ृ दी व वाढीसाठी महामींडळाच्या मालमतता भाडेपट्टय
् ावर

दे ण्याचे शासनाचे १९९३,१९९५ मधील धोरण तयामध्ये ववहीत केलेल्हया अ्ी व
शतीनस
ू ार

मालमतता

ई-ननववदा

प्रक्रीये

माफशत

कायशपध्दती अवलींबन
ू सींबधधताींना दे ण्यात येतात.
तयानस
ु ार

भाडेपट्टय
् ावर

ववहीत

मा.सींचालक मींडळाच्या हद.१९/९/२०१६ रोिीच्या बैठकीतील

१४९/२० ठरावा नस
ु ार हॅा्े ल ग्रीन लॅ ड (मे.साईप्रसाद रे स््ॉरीं ्) याींनी सादर
केलेल्हया उच्चतम दे यकास मान्यता दे ऊन १० वषाशच्या कालावधीकरीता
ररतसर ताबा तयाींना हदनाींक १/१२/२०१६ रोिी दे ण्यात आलेला आहे .
(३) होय.
(४) होय.

कफयाशदीने हदलेल्हया तक्रारीवरून राम्े क पो. स््े . अप.क्र.४९७/२०१७

कलम ३,४,५ व ७ अनैनतक व्यापार प्रनतबींधक अधधननयम १९५६ अन्वये
गन्
ु हा

दाखल

करून

१३

आरोपीींना

अ्क

सद्यजस्थतीत गन्
ु हा पोलीस तपासावर आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

विधान भिन :
नागपरू .

करण्यात

आलेली

आहे .

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

िॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा

______________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू श सवश प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मद्र
ु ण: शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, नागपरू .

