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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, ददनाांि १९ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २८, 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 - ६४
-------------------------------------

हे दट
ु णे (ता.पनिेल, जज.रायगि) गािाला ननिासी क्षे्ाचा दजाा दे ण्याबाबत
(१)

*

९८९३२

अॅि.आशशष
पजश्चम) :

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट),
शेलार

(िाांद्रे

पजश्चम),

श्री.अशमत

साटम

(अांधेरी

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हे द्
ु णे (ता.पनवेल, जि.रायगड) गावाला नयना प्राधिकरणाचा प्रस्ताववत
भव
ू ापर क्षेत्र नकाशा अींततम होण्यापव
ू ी मळ
ु गावठाण व गावासभोवतालच्या २००

मी्र त्रत्रज्येच्या पररसरातील क्षेत्रास प्रस्ताववत ककमान ववकास वापर (Low
Development Zone) क्षेत्रातन
वगळून त्याचा समावेश तनवासी क्षेत्र
ू

(Residential Zone) म्हणन
ू करावा अशी मागणी स्थातनक लोकप्रतततनिी

याींनी माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान प्रिान सधचव, नगरववकास
याींच्याकडे तनवेदनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नयना क्षेत्रातील इतर गावाींच्या गावठाणाींना तनवासी क्षेत्राचा दिाा

ददला असन
त्यानष
ीं ाने सवु विाही ददलेल्या असताना हे द्
ू
ु ग
ु णे गावठाणास
तनवासी क्षेत्राचा दिाा दे ण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर गावास प्रस्ताववत ककमान ववकास क्षेत्रातन
ू वगळल्यास

गावातील ववकास कामाींवर भववषयात बींिन येणार नाहीत तसेच नयना क्षेत्रातील
इतर गावाींच्या गावठाणाींप्रमाणेच हे द्
ु णे गावास सवु विा प्राप्त होतील, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून हे द्
ु णे गावास तनवासी क्षेत्राचा दिाा
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) सदर प्रकरणी मा.लोकप्रतततनिी याींचे दद.१/५/२०१७

रोिीचे तनवेदन शासनास प्राप्त झाले असन
ु त्यामध्ये त्याींनी मौ.हे द्
ु णे या
गावाचे मळ
ु गावठाण क्षेत्र प्रारुप ववकास योिना नैना (२०१ गाींव) अींततम
करताना गावठाण क्षेत्र म्हणन
ू कायम करण्याची ववनींती केली आहे .

(२), (३) व (४) हे द्
ु णे गावठाण हे महसल
ु ी गावठाण असले तरी महसल
ु ी

अभभलेखानस
ु ार लोकवस्ती नसलेले क्षेत्र असल्याने भसडकोने प्रारुप ववकास
योिनेत लोकवस्ती नसलेले क्षेत्र असे दशाववले आहे . प्रारुप ववकास येािना

भसडकोने शासनास दद.२२/९/२०१७ रोिी मींिरू ीकररता सादर केली असन
ु , सदर
प्रारुप ववकास योिनेवर सींचालक, नगर रचना, महाराषर राज्य, पण
ु े याींचे

अभभप्राय मागववण्यात आले आहे त. प्रारुप ववकास योिना मींिुर करताना

मा.लोकप्रतततनिी याींचे तनवेदनावर उधचत तनणाय घेण्याची शासनाची भभू मका
आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

औरां गाबाद महानगरपाशलिेत वििास हक्ि हसताांतरण (टी.िी.आर.)
दे ण्याच्या प्रिरणात झालेला गैरव्यिहार
(२)

*

१०१५८६

श्री.इम्तीयाज सय्यद (औरां गाबाद मध्य) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद महानगरपाभलकेत सन २००८ ते २०१७ या कालाविीत ववकास
हक्क हस्ताींतरण (्ी.डी.आर.) दे ण्याच्या प्रकरणात लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार
झाला आहे, हे खरे आहे काय,

3
(२) असल्यास, औरीं गाबाद महानगरपाभलका क्षेत्रातील पडेगाींव, भम्भम्ा,

भावभसींगपरु ा या भागामध्ये १५०० चौ.मी. पेक्षा िास्त क्षेत्राचे सम
ु ारे ७० ववकास

हक्क हस्ताींतरण दे य केलेल्या प्रकरणात अतनयभमतता झाली असन
ू , अपण
ू ा
कागदपत्रे व मालकी हक्क िागेची मोिणी याबाबत तपासणी न करता

प्रस्तावाींना मान्यता ददलेली असताना आयक्
ु त, महानगरपाभलका अथवा शासनाने
कोणतीही चौकशी केली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, ववकास हक्क हस्ताींतरण गैरव्यवहारातील काही अधिका्याींना

तनलींत्रबत करण्यात आले परीं तु इतर दोषी कतनषठ अभभयींते व उप अभभयींते याींची
चौकशी न करता महानगरपाभलकेने त्याींना सींरक्षण ददले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार उवाररत दोषी अधिका्याींवर कारवाई करण्याबाबत
तसेच गैरमागााने ददलेले ववकास हक्क हस्ताींतरण परत घेण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय. मात्र, ज्या प्रकरणात ववभागीय चौकशी

प्रस्ताववत केली आहे, त्यातील एकही प्रकरण पडेगाव, भम्भम्ा, भावभसींगपरु ा
या भागातील नाही.

(३) व (४) नाही. याप्रकरणी तत्कालीन सहायक सींचालक, नगररचना, तत्कालीन
दोन उप अभभयींता, नगर रचना व तत्कालीन दोन कतनषठ अभभयींता याींची
ववभागीय चौकशी सरू
ु असन
ू चौकशी अींती उधचत तनणाय घेण्यात येईल.
(५) लागू नाही.

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

मौजे विरार (ता.िसई, जज.पालघर) येथील पोशलसाांसाठी आरक्षक्षत
असलेल्या जागेिर अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत
(३)

*

१०२८७८

श्री.पासिल धनारे (िहाणू) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
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(१) मौिे ववरार (ता.वसई, जि.पालघर) येथील सव्हे नीं.१६अ/१/१अ/२/२पै,१६इ,
४०६, १६अ/१/१अ/१ पै तसेच मौिे समेळ सव्हे क्रीं.४९, दहस्सा क्रीं.८/४ या

पोभलसाींसाठी आरक्षक्षत असलेल्या पोभलसाींच्या िागेवर जितें द्र गोववींद पि
ु ारी,
सधचन वझे, तनलेश ठाकूर, ददलीप आींबावकर इत्यादी व्यक्तीींनी बनाव्
दस्ताऐविाच्या आिारे बनाव् सी.सी. तनमााण करुन अनधिकृत बाींिकाम

केल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान स्थातनक रदहवाशी
श्री.गोववींद गि
ींु ाळकर याींनी लेखी पत्राव्दारे तनदशानास आणले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सींबधीं ित ववकासकाींवर बनाव् दस्ताऐविाच्या आिारे अनधिकृत
बाींिकाम व एमआर्ीपी ॲक्् १९६६ अन्वये महानगरपाभलकेकडून अत्यींत गींभीर
प्रकरणी तात्काळ गन्
ु हा दाखल करणे आवश्यक असताना दे खील अद्यापी
कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने या प्रकरणात दोषी असलेल्या व्यक्तीींवर व ववकासकाींवर शासनाने
ु ग
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) श्री.गोववींद गि
ुीं ाळकर याींचे या सींदभाातील सप््ें बर
मदहन्यातील पत्र आढळून येत नसल्याचे वसई ववरार शहर महानगरपाभलकेने
कळववले आहे .

(२), (३) व (४) सवे क्र. १६अ/१/१अ/ २/२पै चे क्षेत्र २१७८० चौ.फु् इतके आहे व

या क्षेत्रावर तळमिला+३ माळ्याच्या चार इमारती सन १९८७ पासन
ू अजस्तत्वात
आहे त. याप्रकरणी महाराषर महानगरपाभलका अधितनयम व महाराषर प्रादे भशक

नगर रचना अधितनयमातील तरतद
ु ी अन्वये सींबधीं िताींववरुध्द कारवाई करण्याच्या

सच
ू ना आयक्
ु त, वसई-ववरार शहर महानगरपाभलका याींना दे ण्यात आल्या आहे त.
सवे क्र.४०६ चे क्षेत्र सम
ु ारे १४००० चौ.फु् असन
ू या क्षेत्रावर ववरार पोभलस
ठाण्याची इमारत अजस्तत्वात आहे .

सवे क्र. १६अ/१/१अ/१पै चे क्षेत्र सम
ु ारे १४००० चौ.फु् असन
ु या क्षेत्रावर

पोभलस कमाचा्याींकरीता तनवासस्थाने अजस्तत्वात आहे त. सवे क्र. ४९, दहस्सा
क्र. ८/४, चे क्षेत्र सम
ु ारे ३६०० चौ.फु् असन
ु या क्षेत्रावर तळ मिला + ३ ची
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अनधिकृत इमारत अजस्तत्वात आहे . सदर इमारतीस वसई-ववरार शहर
महानगरपाभलकेने बाींिकाम परवानगी ककीं वा भोगव्ा प्रमाणपत्र ददलेले नाही.

परीं त,ु ववकासकाने बनाव् कागदपत्रे वापरुन दय्ु यम तनबींिकाकडे दस्त नोंदणी
केल्याचे आढळून आल्याचे वसई-ववरार शहर महानगरपाभलकेने कळववले आहे .
वसई

ववरार

शहर

महानगरपाभलकेने

महाराषर

प्रादे भशक

नगर

रचना

अधितनयमातील तरतद
ु ी अींतगात भोगव्दारा ववरुध्द ददनाींक २६.०८.२०१५ रोिी
गन्
ु हा दाखल केला आहे .

या प्रकरणी बनाव् कागदपत्रे तयार करुन दस्त नोंदणी केल्याचे

तनदशानास आल्याने सींबधीं ित ववकासकाववरुध्द भा.दीं .वव. अींतगात फौिदारी गन्ु हा

दाखल करण्याच्या सच
ू ना आयक्
ु त, वसई-ववरार शहर महानगरपाभलका याींना
दे ण्यात आल्या आहे त.

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

मालाि-पूिा (मुांबई) येथील विशेष अल्पियीन गनतमांद
मुलीचे नतस-याांदा अपहरण झाल्याबाबत

(४)

*

९७५१०

श्री.सनु नल प्रभू (ददांिोशी) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मालाड-पव
ू ा (मब
ुीं ई) येथे राहणा्या दहा मदहन्याींपव
ू ी सामदू हक बलात्कार

झालेल्या ववशेष अल्पवयीन गततमींद मल
ु ीचे ततस-याींदा अपहरण झाल्याने या
घ्नेसद
ीं भाात ददींडोशी पोलीस ठाण्यात ददनाींक २८ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणात राषरीय भ्रष्ाचार आणण अपराि तनवारक
पररषदे च्या अध्यक्षाींनी सदरहू पीडडत मल
ु ीला आणण ततच्या कु्ुींबीयाींना सींरक्षण
दे ण्याची मागणी मा.राज्यपाल, मा.मख्
ु यमींत्री, पोलीस आयक्
ु त याींना माहे

ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदरहू घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(४) असल्यास, चौकशीचे तनषकषा काय आहे त, त्यानस
ु ार आरोपीस अ्क करुन
कारवाई करणे आणण पीडडत मल
ु गी व ततच्या कु्ुींत्रबयास तातडीने सींरक्षण
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) सदर घ्नेबाबत दद. ०२ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी गन्
ु हा
दाखल करण्यात आला आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय.

(४) नमद
ू गन्
ु ्यामध्ये कफयाादी याींनी ददलेल्या तक्रारीनस
ु ार

तीन घ्नासींदभाात

ददींडोशी पोलीस ठाणे अींतगात नोंदववलेल्या गन्
ु ्याींचा तपशील खालीलप्रमाणे
आहे .

(अ) दद. २१.१०.२०१६ रोिीच्या घ्नेसद
ीं भाात ग.ु र.क्र. ८०८/२०१६, कलम

३६३, ३७६, ३७६(ड) भा.द.वव. सह ३, ४ लहान मल
ु ाींचे लैंधगक शोषण प्रततबींिक
कायदा २०१२ अन्वये गन्
ु हा नोंदववण्यात आला आहे . सदर गन्
ु ्यात सहा
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे . सद्यजस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .

(ब) दद. १५.०७.२०१७ रोिीच्या घ्नेसद
ीं भाात ग.ु र.क्र. ५३४/२०१७ कलम

३६३, ३७६, ३४ भा.द.वव. सह ३, ४ लहान मल
ु ाींचे लैंधगक शोषण प्रततबींिक

कायदा २०१२ अन्वये गन्
ु हा नोंद करण्यात आला असन
ु दोन आरोपीींववरोिात
न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे . सद्यजस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववषठ
आहे .

(क) दद. २८.०९.२०१७ रोिीच्या घ्नेसद
ीं भाात ग.ु र.क्र. ६५७/२०१७ अन्वये

कलम ३६३, ३४२, ३७६, ३४ भा.द.वव. सह कलम ३, ४ लहान मल
ु ाींचे लैंधगक
शोषण प्रततबींिक कायदा २०१२ अन्वये गन्
ु हा नोंदववण्यात आला आहे . यात तीन

आरोपीींना अ्क केली असन
ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे त.
ु
सद्यजस्थतीत गन्
ु हा पोलीस तपासावर आहे .
वपडीतेस

व

ततच्या

कु्ूींत्रबयाींना

परु ववण्याची तिवीि ठे वण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

आवश्यकतेनस
ु ार

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

पोलीस

सींरक्षण
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नागपूर शहर ि पररसरात मागील दहा मदहन्यात झालेल्या ८० खन
ू ाांबाबत
(५)

*

९६६४४

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

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

टारफे (िळमनरु ी), श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमत विलासराि
दे शमख
(लातरू शहर), श्री.हषािधान सपिाळ (बल
ु
ु ढाणा) :
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) राज्याची उपराििानी असलेल्या नागपरू शहरात तनरीिवळ ददनाींक ४
नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास सकाळी ४ ते ५ च्या दरम्यान चींद्रपरू च्या
प्राचायााची हत्या करण्यात आल्याचे, तसेच यापव
ू ी तीन ददवसात तीन खून झाले
असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच, माहे िानेवारी ते नोव्हें बर, २०१७ या कालाविीमध्ये नागपरू शहर व
पररसरात िवळपास ८० खन
ू झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नागपरू शहरात अततमहत्वाच्या व्यक्तीींचे वास्तव्य असन
ू वारीं वार

होणा्या हत्याींमळ
ु े येथे कायदा व सव्ु यवस्था रादहली नसल्याचे तनदशानास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त्ा हत्याींप्रकरणी शासनाने चौकशी करून ककती आरोपीींना
अ्क केली आहे व याबाबतचा तपभशल काय आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) नागपरू शहर पोलीस आयक्
ु तालय अींतगात पोलीस

स््े शन बिाि नगर हद्दीत ददनाींक ३ नोव्हें बर, २०१७ रोिी चींद्रपरू च्या प्राचाया
याींची हत्या आणण त्यापव
ु ी ददनाींक १ नोव्हें बर, २०१७ रोिी पोलीस स््े शन
िरीप्का येथे एक खूनाचा गन्
ु हा आणण पोलीस स््े शन वाडी येथे एक खूनाचा

गन्
ु हा असे नागपरू शहरात ददनाींक १ नोव्हें बर, २०१७ रोिी २ खून व ददनाींक ३
नोव्हें बर, २०१७ रोिी १ खन
ू असे ३ खन
ू ाचे गन्
ु हे दाखल झाले आहे त.

(२) नागपरू शहर पोलीस आयक्
ु तालयात माहे िानेवारी ते नोव्हें बर २०१७
दरम्यान खूनाचे एकूण ८२ गन्
ु हे दाखल आहे त.
(३) हे खरे नाही.
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नागपरू शहरात पोलीस आयक्
ु तालय अींतगात सन २०१६ िानेवारी ते

नोव्हें बर मध्ये घडलेल्या गन्
ु ्याच्या तल
ु नेत सन २०१७ मध्ये खून, खूनाचा
प्रयत्न, दरोडे, चेन स्नॅधचींग, दीं ग,े अपहरण, बलात्कार, इत्यादी गन्
ु ्यात मागील
वषााच्या तल
ु नेत घ् झाली आहे .

(४) माहे िानेवारी ते नोव्हें बर, २०१७ अखेरपावेतो दाखल ८२ खूनाींचे गन्
ु ्याींमध्ये

१७० आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे आणण ४४ गन्
ु ्यात परु ाव्यातनशी

मा. न्यायालयात दोषारोपत्र दाखल करण्यात आले आहे . १ गन्
ु हा ॲबे्ेड (आरोपी
मरण पावल्याने) फायनल झालेला आहे आणण उवाररत ३७ गन्
ु हयाींचा तपास सरू
ु
आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

जोगेश्िरी-पूिा (मुांबई) सारीपूर नगर येथील झोपिपट्टी
पुनिासनाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(६)

*

९५९०३

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

(ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), अॅि.यशोमती
ठािूर (नतिसा), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मां्ी

(१) िोगेश्वरी-पव
ू ा (मब
ुीं ई) सारीपरू नगर येथील झोपडपट्टी पन
ु वासनाचे काम
आकृती ववकासामाफात सन २००५ पासन
ू सरु
ु असन
ू सदरचे काम वेळेत पण
ू ा न
झाल्याने झोपडपट्टीिारकाींना मागील २ वषाापासन
ू घरे भमळाली नाहीत, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, आकृती ववकासकाचे झोपडपट्टी पन
ु वासन योिनेचे व दहलकक्रस््
इमारतीचे काम सरु
ु असताींना शेिारच्या गणेश चाळ व इतर चाळीला भेगा
पडल्या असल्याने तेथील नागरीकाींना पयाायी घरे दे ण्यासींदभाात स्थातनक

रदहवाशाींनी मख्
ु य कायाकारी अधिकारी झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधिकरणाकडे व

वररषठ पोभलस तनररक्षक, एम.आय.डी.सी, पोलीस ठाणे, अींिेरी (पव
ू )ा याींच्याकडे
ददनाींक २७ ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास तनवेदनाद्वारे मागणी करुनही
त्याची दखल घेतली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन ववकासकाववरुध्द गन्
ु हा दाखल

करण्याची मागणी लोकप्रतततनिीींनी मा.मख्
ु यमींत्री, गह
ृ तनमााण मींत्री, प्रिान
सधचव, गह
ु य कायाकारी अधिकारी झोपडपट्टी पन
ु वासन
ृ तनमााण ववभाग व मख्
प्राधिकरण आदीींकडे ददनाींक २९ ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने त्यानष
ीं ाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
ु ग
आढळून आले व तद्नस
ु ार पढ
ु े कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) हे खरे आहे .

तथावप पॉके् क्रमाींक ९ येथे पन
ु वासनाच्या एकूण ७ पैकी ५

काम पण
ु ा

झाले असन
ू

इमारतीचे

त्यामिील ५८५ सदतनकाींचे वा्प सन २०११ पयंत

करण्यात आले आहे . पॉके् क्रमाींक ३ व ५ मिील अनक्र
ु मे १ व ३ पन
ु वाभसत

इमारतीचे बाींिकाम प्रगतीपथावर असन
ू पॉके् क्रमाींक ९ येथील उवाररत
झोपडपट्टीिारकास या इमारतीमध्ये समाववष् करण्यात येणार आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे आहे .

(४) महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाने ददनाींक ०८/०८/२०१७ व ददनाींक
२३/०८/२०१७ नस
ु ार पॉके् क्र. ९ येथील सींरक्षक भभींतीचे तनररक्षण करुन त्याची

योग्य ती दरु
ु स्ती तात्काळ करुन पावसाळ्यामध्ये सींरक्षण भभींत कोसळून
कोणत्याही स्वरुपाची हानी होऊ नये व सींरक्षण भभींतीची योग्य ती दरु
ु स्ती करुन

खबरदारी घेण्यास ववकासकास साींधगतले. दद. १४/०९/२०१७ रोिी घ्नास्थळाचे
तनरीक्षण करण्यात आले असन
ू सींरक्षण भभींतीच्या दरु
ु स्तीचे काम प्रगतीपथावर
असल्याचे ददसन
ू आले आहे . भववषयात अशा प्रकारची घ्ना घडणार नाही,
याबाबत योग्य

त्या उपाययोिना केल्याचे ववकासकाने कळववले आहे . ददनाींक

२०/०९/२०१७ रोिी महामींडळाच्या अधिका्याींनी िागेवर प्रत्यक्ष पाहणी केली
असता खालील दरु
ु स्तीची कामे पण
ू ा केल्याचे आढळून आले आहे .


ज्या झोपडयाींच्या भभींतीींची पडझड झाली होती त्या दरु
ु स्त करण्यात
आलेल्या आहे त.
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१० झोपडयाींच्या भभींतीींना तडे गेलेले होते, ते बि
ु वलेले आहे त.



आवश्यक दठकाणी भभींतीला प्लास््र करुन ददलेले आहे .



आरसीसी सींरक्षण भभींतीचे काम पण
ु ा केलेले आहे .


(५)

प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नाशशि जजल््यात विविध शासिीय िल्याणिारी योजनाांच्या
अांमलबजािणीत झालेला गैरव्यिहार
(७)

*

१०३२६२

श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी), प्रा.िषाा गायििाि

(धारािी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.असलम
शेख

(मालाि

पजश्चम),

श्री.नसीम

(१)

नाभशक

जिल््यात

ववववि

(साक्री) :

खान

(चाांददिली),

श्री.िी.एस.अदहरे

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

कल्याणकारी

योिनाींच्या

अींमलबिावणीत गैरव्यवहार झाल्याचे व मागील चार वषाात २३४ अधिका्याींनी
लाच घेतल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामध्ये रोिगार हमी योिना ववभागातील अधिका्याींची सींख्या
सवााधिक ४९ असन
ू इींददरा आवास योिना आणण घरकूल योिनाींचे अधिकारी

लाच घेत असल्याचे लाचलच
ु पत प्रततबींिक ववभागाच्या (एसीबी) आकडेवारीवरुन
स्पष् झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार सींबधीं ित दोषी अधिका्याींवर कारवाई करण्याबाबत
तसेच येथील गैरव्यवहार थाींबववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४) गत चार वषाात नाभशक जिल््यातील
एकुण २२३ लोकसेवकाींवर लाचलच
ु पत प्रततबींिक ववभागाकडून कारवाई करण्यात
आली आहे .
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या पैकी ५ प्रकरणातील ६ लोकसेवक हे महात्मा गाींिी राषरीय रोिगार

हमी योिना, िलयक्
ु त भशवार, शेततळे , इत्यादी कल्याणकारी योिनेशी सींबधीं ित
आहे त. या आरोपी लोकसेवकाींवर लाचलच
ु पत प्रततबींिक अधितनयमातील ववववि

कलमान्वये गन्
ु हे दाखल करण्यात आले असन
ु , सद्यजस्थतीत सदर आरोपी
लोकसेवकाींवर मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे त. सदर
प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .
-----------------

मौजे नानिीज (ता.दौंि, जज.पुणे) येथील पोलीस प्रशशक्षण िेंद्रातील
(८)

*

पोलीस ननररक्षिािर झालेला गोळीबार

९७६१०

श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),
श्री.शामराि ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराि उत्तर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण),
श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीि), श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू ििू (अचलपरू ),
श्री.राहूल िुल (दौंि), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा सोनािणे
(जुन्नर) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे नानवीि (ता.दौंड, जि.पण
ु े) येथील पोलीस प्रभशक्षण केंद्रातील पोलीस

तनररक्षकावर चार अज्ञात हल्लेखोराींनी गोळीबार केल्याची घ्ना ददनाींक ११
सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास घडली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची चौकशी शासनाने केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर अज्ञात
हल्लेखोराींचा तपास करुन त्याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(३) सदर घ्नेबाबत यवत पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.नीं. ६१४/२०१७ भा.दीं .वव.
कलम ३४१, ३९४, ३९७ भारतीय हत्यार कायदा कलम ३(२७) प्रमाणे गन्ु हा दाखल
करण्यात आला आहे . सदर गन्
ु ्यात ४ आरोपी तनषपन्न झाले आहे त. यापैकी २
आरोपीींना अ्क केली असन
ू ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे त. एक आरोपी

मयत झाला असन
ू एका फरार आरोपीचा शोि सरु
ु आहे . गन्
ु ्याचा तपास सरु
ु
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मुांबई पोलीस गह
ृ ननमााण मांिळाच्या इमारती बाांधिामाांच्या
ददरां गाईबाबत महालेखापालाांनी घेतलेले आक्षेप

(९)

*

९५१९०

श्री.भासिर जाधि (गह
ु ागर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.जयांत पाटील (इसलामपरू ), श्री.जजतें द्र आव्हाि
(मब्र
ुां ा

(िाई) :

िळिा),

श्री.सांदीप

नाईि

(ऐरोली),

श्री.मिरां द

जाधि-पाटील

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ै ी केवळ नऊ
ुीं ई पोलीस दलाच्या तनवासी व अतनवासी ११७ इमारतीींपक

इमारतीचे बाींिकाम सन २०११ ते २०१६ पयंत केल्याप्रकरणी मब
ींु ई पोलीस
गह
ृ तनमााण मींडळाच्या इमारती बाींिकामाींच्या ददरीं गाईबाबत महालेखापालाींनी
आक्षेप घेतल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ च्या दस
ु ्या आठवडयात तनदशानास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफात चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार पोलीस गह
ृ तनमााण

मींडळाच्या इमारतीींचे बाींिकाम तातडीने पण
ू ा होण्याकरीता शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४) पोलीस दलाच्या तनवासी व अतनवासी

इमारतीींच्या बाींिकामाींसाठी केंद्र शासन परु स्कृत पोलीस आितु नकीकरण कायाक्रम
आणण राज्य योिना याींच्या अींतगात सन २०११-१२ ते सन २०१४-१५ या
कालाविीत राज्यात हाती घेण्यात आलेल्या ११७ कामाींपक
ै ी ३० कामे पण
ू ,ा ३२

कामे प्रगतीपथावर आहे त, २० कामे तनयोिन स्तरावर आहे त. उरलेली ३५ कामे
इतर कारणाींमळ
ु े सरु
ु होऊ शकली नाही.

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

परभणी महानगरपाशलिेची विद्यत
ु बबले ऑनलाईन आरटीजीएसव्दारे
भरताना िेलेला गैरव्यिहार

(१०)

*

१०२१२९

िॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
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(१) परभणी महानगरपाभलकेच्या ववद्यत
ु त्रबलाींबरोबर खािगी व्यक्तीींची त्रबले

ऑनलाईन आर.्ी.िी.एस.व्दारे अदा करुन रुपये ७१ लाखाींचा गैरव्यवहार
केल्याप्रकरणी कोतवाली पोलीस स््े शन येथे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकशीत

काय

आढळून

आले

आहे

व

तद्नस
ु ार

महानगरपाभलकेच्या तनिीतन
ू खािगी व्यक्तीींची त्रबल अदा करणा्याींववरुध्द
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय.

सदर प्रकरणी कोतवाली पो.स््े ., जि.परभणी येथील ग.ु र.न.३६१/२०१७

भा.दीं .वव. कलम ४२०, ४०९, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७७ (ब), ३४ अन्वये
दद.२७/०९/२०१७ रोिी गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

(३) सदर गन्
ु ्यातील २ आरोपीींनी माहे िानेवारी २०१५ ते ऑगस्् २०१७ या
कालाविीत

महानगरपाभलकेकडून

महाववतरण

कींपनीस

भरण्यात

येणारे

भम्रत्रबलाचे मळ
यादीत फेरबदल करुन, महाववतरण कींपनी याींच्याकडून
ु

कोणत्याही प्रकारची त्रबल भरण्यावर स्
ु नसतानाींही तसेच खािगी ग्राहकाींचे
त्रबल भरण्याचा अधिकार नसतानाींही स्वत:च्या आधथाक फायद्यासाठी एकूण
७६४ खािगी ग्राहकाींना ५ ते १० ्क्के या प्रमाणात स्
ु ददली व सदर ग्राहकाचे

त्रबल हे महानगरपाभलकेच्या लाई् त्रबलाच्या आर.्ी.िी.एस. मिन
ू अदा करुन

नमद
ू दोन्ही आरोपीींनी महानगरपाभलकेची फसवणक
ू केली असल्याचे तनषपन्न
झाले आहे .

गन्
ु ्यातील आरोपी अद्याप फरार असन
ू त्याींचा शोि घेण्यावर गन्
ु हा

पोलीस तपासावर आहे .

(४) ववलींब झालेला नाही.

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

मांब
ु ई मेरो-३ च्या िामाांमळ
ु े इमारतीांना ननमााण झालेला धोिा
(११)

*

९८३८५

श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
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(१) मब
ुीं ई मेरो-३ च्या कामासाठी रात्रीच्या वेळेस अविड वाहने व मशीनची

वाहतक
करु दे ण्याची मब
ू
ुीं ई मेरो महामींडळाची (एमएमआरसीएल) ववनींती

मा.मब
ुीं ई उच्च न्यायालयाने ददनाींक १९ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास
फे्ाळली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ई मेरो-३ च्या कामामळ
ु े कुलाबा-वाींद्रे-सीप्झ या मागाावरील
इमारती व बाींिकामाींना हादरे बसत असन
ू सदरहू इमारती व बाींिकामाींना िोका
तनमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, मब
ुीं ई मेरो-३ च्या रात्री चालणा्या ग्रीभलींगच्या कामामळ
ु े

िभमनीला हादरे बसत असल्याने पररसरातील इमारती व बाींिकामे कोसळून
िीववत व ववत्त हानी होवू नये याकररता मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार
शासनाने कोणता तनणाय घेतला आहे वा त्यानष
ीं ाने कोणती कायावाही करण्यात
ु ग
येत आहे, याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) मब
ुीं ई मेरो - ३ प्रकल्पामिील कफ परे ड येथील मेरो

स््े शनच्या बाींिकामाकररता उत्खनन व वाहतक
ू याकामासाठी रात्री १०.०० ते

सकाळी ६.०० या वेळेत मा.उच्च न्यायालयाने याधचका क्र.२१०७/२०१७
मध्ये

दद.११.८.२०१७ रोिीच्या अींतरीम आदे शान्वये पढ
ु ील सन
ु ावणीपयंत बींदी

घातली आहे . तसेच दद. ३०.११.२०१७ रोिीच्या आदे शान्वये रात्री १०.०० ते १२.००
या कालाविीमध्ये उत्खननातन
ू तनघालेल्या सादहत्याची कफ परे ड येथून वाहतक
ू
करण्यास ३ ददवसासाठी प्रायोधगक तत्वावर अनम
ु ती ददली आहे .

तद्नींतर दद.०४.१२.२०१७ रोिीच्या सन
ु ावणीत याबाबतीत सय
ु ोग्य तोडगा

सच
ु ववण्यासाठी

याधचका

क्र.३६५/२०१७

मध्ये

गदठत

न्यायाधिशाींच्या सभमतीकडे सदरचा ववषय पाठववला आहे .

केलेल्या

दोन

(२) नाही.

(३) व (४) मब
ुीं ई मेरो ३ साठी तनयक्
ु त केलेल्या सवासािारण सल्लागाींरानी मेरो
माधगाकेच्या प्रभाव क्षेत्रातील सवा इमारतीचे सवेक्षण केले आहे . मब
ींु ई मेरो ३ च्या
कामामळ
ु े सदर इमारतीींना कोणताही िोका तनमााण होणार नाही याींची परु े परू
काळिी घेण्यात येत आहे .

-----------------
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सािली (जज.चांद्रपूर) येथील नगरोत्थान योजनेंतगात िाढीि
पाणीपुरिठा योजनेच्या प्रसतािाबाबत

(१२)

*

९५१६८

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

(शशिी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.असलम शेख
(मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा),
श्री.हषािधान सपिाळ (बल
ु ढाणा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) सावली (जि.चींद्रपरू ) येथील नगरोत्थान योिनेंतगात वाढीव पाणीपरु वठा
योिनेचा प्रस्ताव तयार करून तनिीसह प्रशासकीय मान्यता भमळण्यासाठी
सींचालक नगरप्रशासन नगरववकास ववभाग वरळी, मब
ींु ई याींच्याकडे माहे

िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान सादर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या प्रस्तावास तनिीसह प्रशासकीय मान्यता भमळण्यासाठी
लोकप्रतततनिीींनी सतत पाठपरु वठा केला असतानाही अद्यापही मींिूरी दे ण्यात
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रस्तावास मींिूरी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) • महाराषर सव
ु णा ियींती नगरोत्थान अभभयानाच्या
मागादशाक सच
ू नाींनस
ु ार प्रकल्पास सक्षम ताींत्रत्रक प्राधिकरणाकडून ताींत्रत्रक
मान्यता घेऊन प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षक्षत आहे .
• त्यानस
ु ार सावली शहर

वाढीव पाणी परु वठा योिनेस महाराषर िीवन

प्राधिकरणाकडून ताींत्रत्रक मान्यता घेऊन सदर प्रस्ताव नोव्हें बर, २०१७ मध्ये सदर
योिनेची नोडल यींत्रणा सींचालक, नगर पररषद
याींच्याकडे सादर केला आहे .
(२)

•

सावली

नगरपींचायतीच्या

प्रस्तावामध्ये काही त्र्
ु ी होत्या.

सदर

वाढीव

प्रशासन सींचालनालय

पाणीपरु वठा

योिनेच्या
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• सदर प्रस्तावातील त्र्
ा ा करणेबाबत सावली नगरपींचायतीस
ु ीींची पत
ू त
नगरपररषद प्रशासन सींचालनालयामाफात कळववण्यात आले होते.

• सदर त्र्
ा ा सावली नगरपींचायतीकडून डडसेंबर २०१७ मध्ये करण्यात
ु ीींची पत
ू त
आली आहे .

(३) व (४) सावली नगरपींचायतीच्या पाणीपरु वठा योिनेचा पररपण
ू ा प्रस्ताव
राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता सभमतीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याची
कायावाही नगरपररषद प्रशासन सींचालनालयाकडून करण्यात येत आहे .
-----------------

शभिांिी (जज.ठाणे) तालुक्यात मुांबई प्रदे श वििास प्राधधिरणामाफात
िरण्यात आलेल्या वििासात्मि िामाांची तपासणी िरण्याबाबत

(१३)

*

१०२१६९

श्री.रुपेश म्हा्े (शभिांिी पि
ू )ा :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भभवींडी (जि.ठाणे) तालक्
ु यात मब
ुीं ई प्रदे श ववकास प्राधिकरणामाफात सन
२०१४-१५ ते आितागायत करण्यात आलेल्या व येत असलेल्या पण
ू ा व अपण
ू ा
ववकासात्मक कामाींची गण
ु तनयींत्रण पथकामाफात तपासणी करुन ववशेष तपास
पथकामाफात चौकशी व सींबधिताींवर कारवाई करावी याबाबतचे लेखी तनवेदन

कायाकारी अभभयींता, मब
ुीं ई महानगर प्रदे श ववकास प्राधिकरण याींनी ददनाींक २
ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्या सम
ींु ई महानगर प्रदे श
ु ारास मख्
ु य अभभयींता, मब
ववकास प्राधिकरण याींना तसेच नगरववकास ववभागास ददले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या तनवेदनानस
ु ार शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले, त्यानस
ु ार सींबधीं िताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) स्थातनक लोकप्रतततनिी याींचे दद. ०७.०४.२०१७ चे पत्र
प्राधिकरणास प्राप्त झाले हे खरे आहे . या तनवेदनास दद.०२.०८.२०१७ रोिी
कायाकारी अभभयींता याींनी उत्तर ददले आहे .
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(२) व (३) मब
ुीं ई महानगर प्रदे श ववकास प्राधिकरणामाफात भभवींडी तालक्
ु यातील
कामाींकरीता प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराींची तनयक्
ु ती करण्यात आली असन
ू
सदर प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराींमाफात कामाींची दै नदीं दन दे खरे ख, गण
ु वत्ता
तनयींत्रण इत्यादी करण्यात आले आहे .
-----------------

नाशशि शहरातील िॉलेजरोि पररसरात बनािट िांपनी सथापन
(१४)

*

िरुन सुशशक्षक्षत बेरोजगाराांची िेलेली फसिणूि
९६२६४

श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाभशक शहरातील कॉलेिरोड पररसरात बनाव् कींपनी स्थापन करुन केंद्र
शासनाच्या

आरोग्य

मींत्रालयाच्या

नावाखाली

एकूण

दोनशे

सभु शक्षक्षत

बेरोिगाराींची आधथाक फसवणूक केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणातील आरोपी झारखींड राज्यातील असन
ू त्याने स्पशा
पजललक हे ल्थ हे ल्पलाईन या नावाने कींपनी स्थापन करुन केंद्र शासनाच्या

आरोग्य व कु्ुींबकल्याण मींत्रालयाशी झालेल्या बनाव् कराराव्दारे सभु शक्षक्षत
बेरोिगार तरुणाींची आधथाक फसवणक
ू केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व तद्नस
ीं ीत दोषीींवर
ु ार सींबि
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

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

(३) व (४) सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली असन
ू झारखींड राज्यातील
इसम ददलीप गप्ु ता याने बनाव् कींपनी स्थापन करून सदर कींपनीस भारत
सरकारच्या स्वास्थ एवीं पररवार कल्याण मींत्रालय, भारत सरकार याींचे कॉन्रॅ क््

भमळाल्याचे बनाव् पत्र दाखवन
ू कफयाादी व इतर २०० पेक्षा िास्त लोकाींकडून
नोकरीचे आभमष दाखवन
ू प्रत्येकी १०००/- रू.ॲग्रीमें ् फी घेवन
ू
करून सदर रकमेचा अपहार केला आहे .

फसवणूक
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सदर प्रकरणी गींगापरू पो.स््े . नाभशक शहर येथे

ग.ु र.नीं. २९७/२०१७

भा.दीं .वव. कलम ४२०, ४६५, ४७१, ४०६ नस
ु ार दद.०२/१०/२०१७ रोिी गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला आहे . आरोपीस अ्क करण्यात आली असन
ू गन्
ु हा तपासावर
आहे .

(५) ववलींब झालेला नाही.

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

अजांग-दाभािी (ता.मालेगाि, जज.नाशशि) रसत्यािरील अपघातात
(१५)

*

सात शेतमजूर मदहलाांचा झालेला मत्ृ यू
१०३५१२

श्री.आशसफ

शेख

(मालेगाांि

मध्य),

श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील (शशिी), श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्रीमती ननमाला गावित
(इगतपरू ी),

प्रा.िषाा

गायििाि

(धारािी),

अॅि.यशोमती

ठािूर

(नतिसा),

श्री.जयिुमार गोरे (माण), िॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू ििेगाि), श्रीमती सीमाताई
दहरे (नाशशि पजश्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) अिींग-दाभाडी रस्त्यावरील ढवळी ववहीर तलावात रॅ क््र रॉली उल्ून
झालेल्या अपघातात वडेल (ता.मालेगाव, जि.नाभशक) येथील सात शेतमिरू
मदहलाींचा ददनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास मत्ृ यू झाल्याचे
तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

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

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार दोषीींवर कारवाई

करण्याबाबत तसेच मत
ृ व्यक्तीींच्या कु्ुींबीयाींना व िखमी मिरू ाींना आधथाक
सहाय्य दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) ददनाींक २४.१०.२०१७ रोिी १७.३० चे सम
ु ारास २२ शेतमिूर जस्त्रयाींना

रॅ क््र व रॉलीमध्ये बसवन
ू घेऊन िाणारा रॅ क््र अिींग भशवारात नाल्याचे

बींिा्यात पल्ी झाल्याने रॅ क््र रॉलीमध्ये बसलेल्या ७ शेतमिरू जस्त्रयाींचा
मत्ृ यु झाला तर रॅ क््रचालक व इतर १५ शेतमिूर जस्त्रया िखमी झाल्या.
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याप्रकरणी वडनेर खाकुडी पोलीस ठाणे येथे ददनाींक २५.१०.२०१७ रोिी

ग.ु र.क्र. ८४/२०१७, भा.दीं .वव. ३०४-अ, २७९, ३३७, ४२८, मो.वा.का. १८४ अन्वये

गन्
ु हा नोंदववण्यात आला आहे . यातील आरोपी रॅ क््रचालक यास ददनाींक
३०.१०.२०१७ रोिी अ्क करण्यात आली असन
ू मा.न्यायालयाने त्यास ददनाींक
१०.११.२०१७

पयंत

न्यायालयीन

कोठडी

मींिूर

मा.न्यायालयाच्या आदे शाने सध्या िामीनावर आहे .

केली

होती.

आरोपी

अपघात मयत झालेल्या ७ जस्त्रयाींपक
ै ी दाररद्रयरे षख
े ाली असलेल्या ५

स्त्रीयाींच्या

कु्ुींत्रबयाींना

राषरीय

कु्ुींब

अथासहाय्य योिनेअत
ीं गात

प्रत्येकी

रु.२०,०००/- चे अथासहाय्य दे ण्यात आले आहे . मयत ७ जस्त्रयाींपक
ै ी नावावर ७/१२

उतारा असलेल्या एका स्त्रीच्या कु्ुींबास मा.गोपीनाथ मढ
ुीं े शेतकरी अपघात ववमा

योिनेअत
ीं गात मदत भमळण्याकरीता आवश्यक मागादशान करण्यात आलेले आहे .
दघ
ा नाग्रस्ताींना मख्
ु ्
ु यमींत्री सहायता तनिीतन
ू सहाय्य भमळणेकरीता प्रस्ताव
प्राप्त झाला असन
ू त्यावर पढ
ु ील कायावाही सरु
ु आहे

अपघातातील िखमी १५ जस्त्रयाींचे वैद्यकीय त्रबल शासनामाफात अदा

करण्यात आलेले आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

रायगि जजल््यातील पोलीस िमाचारी ननिाससथानाांच्या दरु िसथेबाबत
(१६)

*

९८१७२

श्री.सभ
ा ील
ु ाष उफा पांडितशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.धैयश

पाटील (पेण) : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायगड जिल््यातील अभलबाग, म्हसळा, मरू
ु ड, पेणसह इतर तालक्
ु यातील

पोलीस कमाचारी तनवासस्थाींनाची अत्यींत दरु वस्था झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दरु वस्था झालेल्या पोलीस कमाचारी तनवासस्थाींनामध्ये कमाचारी
व त्याींचे कु्ुींब भभतीच्या वातावरणात राहत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर तनवासस्थाींनािवळ घाणीचे साम्राज्य असन
ू त्याींच्या
आरोग्याला िोका तनमााण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार पोभलस कमाचा्याींसाठी
सस
ु ज्ि अशी नवीन इमारत अथवा तनवासस्थानाींची दरू
ु स्ती करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३), (४) व (५) अभलबाग येथील पोलीस
शासकीय तनवासस्थानाींची दरु
ु स्ती करण्यासाठी रु.१२०.८३ लक्ष इतक्या खचााच्या

अींदािास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली असन
ू रु.८१.६२ लक्ष तनिी ववतररत
करण्यात आला आहे . पोलीस ठाणे, पेण, येथील तनवासी इमारतीच्या

दरु
ु स्तीसाठी रु.४६.७५ लक्ष तनिी ववतररत करण्यात आला आहे . उक्त
तनवासस्थानाींच्या

दरु
ु स्तीबाबत

क्षेत्रीय

स्तरावरुन

सावाितनक

बाींिकाम

ववभागाकडे पाठपरु ावा सरू
ु आहे . तसेच, पोलीस ठाणे, मरू
ु ड व पोलीस ठाणे, रोहा
येथील तनवासी इमारतीींची दरु
ु स्ती सावाितनक बाींिकाम ववभाग, अभलबाग,
याींचेकडून

करुन

घेण्यात

आली

आहे .

रे वदीं डा

येथील

तनवासस्थानाींच्या

दरु
ु स्तीबाबत क्षेत्रीय स्तरावर सावाितनक बाींिकाम ववभागाकडे पाठपरु ावा सरू
ु
आहे .

महाराषर राज्य पोलीस गह
ृ तनमााण व कल्याण महामींडळाकडे म्हसाळा

किात येथील पोलीस तनवासस्थान व उप ववभागीय पोलीस अधिकारी याींचे
कायाालय

व

तनवासस्थान

इमारत

बाींिकामाबाबतचा

प्रस्ताव

कायाालयाकडून सादर केला आहे व हे काम तनयोिन स्त्रावर आहे .

क्षेत्रीय

अभलबाग, जिल्हा रायगड, येथे ३८४ पोलीस शासकीय तनवासस्थाने व

प्रशासकीय इमारतीचा प्रकल्प महाराषर राज्य पोलीस गह
ृ तनमााण व कल्याण
महामींडळाने हाती घेतला आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िुळगाि-बदलापूर (जज.ठाणे) नगरपाशलिा हद्दीतील इमेज या जादहरात
िांपनीला बेिायदे शीरपणे ठे िा ददल्याबाबत

(१७)

*

िळिा) :

९५७५२

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

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) कुळगाव-बदलापरू (जि.ठाणे) नगरपाभलका हद्दीतील इमेि या िादहरात

कींपनीला बेकायदे शीरपणे ठे का दे वन
ू नगरपाभलकेतील अधिका्याींनी मोठ्या
प्रमाणात आधथाक गैरव्यवहार केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय
तनदशनाास आले तद्नस
ु ार इमेि िादहरात कींपनीला ददलेला ठे का रद्द करून
नगरपाभलकेतील सबींधित अधिका्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

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

अशी बाब तनदशानास आली नाही.

(२) उक्त प्रकरणी ई-तनववदा प्रकक्रयेद्वारे ववदहत पध्दतीनस
ु ार इमेि या िादहरात

कींपनीला कुळगाव-बदलापरु नगरपाभलका क्षेत्रातील नगरपाभलका मालकीच्या
िागेवरील होडींग िादहरात प्रसारणाचे अधिकार दे ण्यात आले आहे त.

तथावप, तनववदे तील काही अ्ीींचे पालन न केल्यामळ
ु े त्याींचेवर कायदे शीर

कारवाई का करण्यात येऊ नये ? याबाबत कुळगाव-बदलापरु नगरपररषदे ने
तनववदाकाराींना ददनाींक ०४.१२.२०१७ रोिी नो्ीस ददली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

औरां गाबाद जजल््यात अल्प ि मध्यम उत्पन्न गटासाठी बाांधलेल्या
म्हािाच्या सदननिा विक्रीविना पिून असल्याबाबत

(१८)

*

१००९७१

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय

गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ
(१) औरीं गाबाद जिल््यात अल्प व मध्यम उत्पन्न ग्ासाठी बाींिलेल्या
म्हाडाच्या सदतनकाींचे मल्
ू य बािारभावापेक्षा अधिक असल्याने उक्त सदतनका
ववक्रीववना पडून असल्याचे मादहतीच्या अधिकाराअींतगात केलेल्या अिााद्वारे माहे
नोव्हें बर, २०१७ वा त्या दरम्यान तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच, दे वळाई येथे ४०४ सदतनकाींसाठी पाणी परु वठा नसल्याने सदतनकाींची
ववक्री होत नसल्याचे म्हाडाच्या तनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाच्या ककीं मती अधिक असल्याने व आधथाक मींदीमळ
ु े

सदतनकाींचे उतरलेले दर यामळ
ु े मागील ४ वषाात सदतनका ववक्री न झाल्याने
गत
ुीं वणूक केलेली रुपये ११५ को्ीहून अधिक रक्कम वसल
ू करण्याबाबतची
समस्या म्हाडासमोर तनमााण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले व
त्यानस
ु ार शासनाने पढ
ु े कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता : (१) सदर सदतनकाींची ककीं मत म्हाडाच्या प्रचभलत
िोरणानस
ु ार पररगणीत करण्यात आलेली आहे . बाींिकाम क्षेत्रातील मींदीमळ
ु े
सध्या सदतनकाींना मागणी नाही, ही वस्तजु स्थती

आहे.

(२) दे वळाई येथील योिनेसाठी एम.आय.डी.सी. औरीं गाबाद याींचेकडून नळ
िोडणी मींिूर करण्यात आलेली असन
ू पाणी परु वठा उपललि करुन दे ण्यासाठी

पाठपरु ावा चालु आहे . तसेच दे वळाई हा पररसर महानगरपाभलका, औरीं गाबाद
क्षेत्रात नव्याने समाववष् करण्यात आलेला आहे . त्याींचेकडूनही पाणी परु वठा
उपललि करण्यासाठी औरीं गाबाद गह
ृ तनमााण व क्षेत्रववकास मींडळातफे प्रयत्न
करण्यात येत आहे .

(३) ते (५) पोभलस ववभागाने मागणी केलेल्या २५६ सदतनकाींची वा्प प्रक्रीया
प्रगतीपथावर आहे . २५६ सदतनकाींकरीता रु.४३.१४ को्ी रक्कम पोलीस

ववभागाकडून भमळणार आहे . अशा प्रक्रारे मींडळाचा अडकलेला तनिी प्राप्त
करण्याच्या दृजष्ने कायावाही करण्यात येत आहे .
-----------------

मुांबई शहर ि परीसरात बलात्िार, अपहरण ि विनयभांग
(१९)

*

इत्यादी गन्
ु ्याांमध्ये झालेली िाढ

९६३२१

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.िालीदास िोळां बिर

(ििाळा), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.असलम शेख (मालाि पजश्चम),

श्री.नसीम खान (चाांददिली), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.विजय ििेट्टीिार
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(ब्रम्हपरू ी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी),
श्री.अमर

िाळे

(आिी),

श्री.दहतें द्र

ठािूर

(िसई),

श्री.क्षक्षतीज

ठािूर

(नालासोपारा), श्री.विलास तरे (बोईसर), िॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू ििेगाि),
श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.जयदत्त

क्षीरसागर (बीि), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रिाश सि
ु े (मागाठाणे),
श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू ििू (अचलपरू ) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

(१) मब
ींु ईत ददनाींक १ िानेवारी ते १ ऑगस््, २०१७ या कालाविीत बलात्काराचे
४०७ गन्
ु हे, मदहला व अल्पवयीन मल
ु ी याींच्या अपहरणाचे एकूण ६६१ गन्ु हे

तसेच छे डछाड व ववनयभींगाचे १ हिार २५७ गन्
ु हे नोंदववण्यात आले आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ई शहरातील ववक्रोळी व कुलाा येथे शालेय ववद्याथी तसेच
मदहलाींची छे डछाडी व ववनयभींग करुन एका शालेय ववद्यार्थ्यीनीला भररस्त्यात

मारहाण केल्याची घ्ना माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान घडली,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मब
ींु ई सीएस्ी ते करी रोड या दरम्यान लोकलमध्ये ददनाींक २२
ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास मदहलाींच्या डलयात भशरलेल्या एका
व्यक्तीच्या हातन
ू स्
ु का करण्यासाठी अल्पवयीन मल
ु ीने गाडीतन
ू उडी मारली,
हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच, ववरार-बोररवली दरम्यान मदहला उतारुीं वर होणा्या हल्याींमध्ये

ददवसेंददवस वाढ झाली असन
ु ददनाींक १ िानेवारी, २०१७ ते ३१ ऑक््ोबर, २०१७
या कालाविीत ववरार ते बोररवली प्रवासादरम्यान लोकलमध्ये मदहलाींच्या

डलयात भशरुन मदहलाींना मारहाण, चोरीचे व खन
ू ाचे असे एकूण ककती प्रकार
घडले आहे त,

(५) असल्यास, यासींदभाात शासनाने आढावा घेऊन मदहला व अल्पवयीन मल
ु ीीं
सींदभाातील गन्ु हे रोखण्याबाबत व त्याींना सींरक्षण भमळावे याकररता कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) बहृ न्मब
े ाींतगात ददनाींक
ुीं ई पोलीस आयक्
ु तालय कायाक्षत्र
१ िानेवारी, २०१७ ते ३१ िुल,ै २०१७ या कालाविीतील मदहला व अल्पवयीन
मल
ु ी याींच्यावरील बलात्कार, अपहरण, छे डछाड व ववनयभींग याबाबत नोंद
गन्
ु हयाींची मादहती खालीलप्रमाणे :बलात्कार

अपहरण

छे डछाड

ववनयभींग

दाखल

उघड

दाखल

उघड

दाखल

उघड

दाखल

उघड

४०७

३४९

७८५

५७४

२५६

१३८

१२५७

९५४

(२) ववक्रोळी पोलीस ठाणे ककीं वा पाकासाई् पोलीस ठाणे येथे अशा प्रकारचा गन्
ु हा
घडल्याची कोणतीही

नोंद नाही.

तथावप, ववद्याथीनीचा ववनयभींग करून मारहाण केल्याबाबत नेहरूनगर

पोलीस ठाणेअत
ीं गात ग.ु नों.क्र.२७१/२०१७ कलम ३२६, ३२४, ३५४ (अ), (ड),

५०९,५०४,५०६ भा.द.वव. सह कलम ८, १२ पोक्सो ॲक्् अन्वये गन्
ु हा नोंद
करण्यात आला असन
ू गन्ु हा तपासावर आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) ववरार बोरीवली दरम्यान ददनाींक १ िानेवारी, २०१७ ते ३१ ऑक््ोंबर, २०१७

या कालाविीत मदहलाींच्या डलयात भशरून मदहलाींना मारण्याचे, चोरीचे व खुनाचे
प्रकार याबाबतची मादहती खालीलप्रमाणे आहे .
मारण्याचे प्रकार
चोरीचे प्रकार
खुन
(५)

मदहला

व

दाखल

उघड

अ्क आरोपी

४

१

१

११०

१०

१०

०

०

०

अल्पवयीन

मल
ु ीींवरील

खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येतात.

अत्याचाराचे

गन्
ु हे

रोखण्यासाठी

• पोलीस दीदी योिना व ववशेष पथके राबववण्यात येतात.

• शालेय ववद्याथांना बॅड ्च व गड
ु ्च बाबत सामाजिक सींस्था व एनिीओ
याींच्यामाफात मागादशान.

• मोहल्ला कभम्ी तसेच पोलीस भमत्र याींच्यामाफात अनोळखी व्यक्तीींपासन
ू
खबरदारी घेण्याबाबत मागादशान.
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• प्रत्येक पोलीस ठाणे हद्यीत त्रबनतारी सींदेश वाहन, बी् अधिकारी व अींमलदार
याींच्यामाफात गस्त घालण्यात येत.े

• मदहला तक्रार अिा व मदहला अत्याचार ववषयक दाखल गन्
ु हयाींचा तपास व
चौकशी करण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात मदहला कक्षाची स्थापना तसेच
मदहलाींशी चचाा करून मदहला दक्षता सभमतीची स्थापना.

• मदहला छे डछाड पथके तयार करण्यात आली असन
ू पथकाींमिील पोलीस
अधिकारी अींमलदाराींची नावे भ्रमणध्वनी पोस््रद्वारे त्या त्या पोलीस ठाणें च्या
हद्दीत प्रसारीत केले आहे त.

• बह
ुीं ई पोलीस आयक्
ु तालयाींतगात ९४ मदहला व बाल सरु क्षा गस्त पथके
ृ न्मब
तयार करण्यात आली आहेत.

• १०२ मदहला बी् माशाल (चाली माशाल) मो्र सायकल वाहनाींसह नेमण्यात
आली आहे त.

• ववशेष हे ल्पलाईन १०३ सरु
ु करण्यात आली तसेच प्रततसाद ॲप्स सरू
ु
करण्यात आले आहे .

• तनमानषु य िागाींचे सरु क्षा ऑडी् करण्यात आले असन
ू अशा दठकाणी

भसभसद्व्ही कॅमेरा, प्रकाश व्यवस्था इ. सारख्या उपाययोिना करण्यात येतात.

• महत्वाच्या रे ल्वे स्थानकाींवरील तनयींत्रत्रत ्ॅ क्सी स््ॅ ण्डवर पोलीस पथके
नेमण्यात आली आहे त.

• िनिागत
ृ ीसाठी पोलीसाींमाफात राबववण्यात येणा्या उपाययोिनाींची मादहती

वतामानपत्रे, द्व्ही माध्यमे व इतर समािमाध्यमाींद्वारे प्रसारीत करण्यात
येतात.

• अल्पवयीन मल
ु ीींच्या सींदभाातील घ्नाींना प्रततबींि करण्यासाठी पॉक्सो
कायद्याींतगात कठोर कारवाई करण्यात येत.े

• ददनाींक १२.१०.२०१७ च्या शासन तनणायान्वये राज्यतील प्रत्येक जिल्हयात

मदहला अत्याचार प्रततबींि ववशेष पथके स्थापन करण्याबाबत सच
ु ना ददल्या
आहे त.

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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महाराष्ट्र सुरक्षा बल महामांिळाच्या सुरक्षा जिानाांच्या
(२०)

*

विविध मागण्याांबाबत

९५००४

श्री.सनु नल शशांदे (िरळी), अॅि.पराग अळिणी (विलेपाले),

िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिािा), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण

पजश्चम), श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर), अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम),

श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर), श्री.हनम
ां िोळस (माळशशरस), श्रीमती
ु त
सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर (चांदगि), श्री.जजतें द्र आव्हाि (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.शामराि

ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराि उत्तर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.सभ
ु ाष
भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.गोिधान शमाा (अिोला पजश्चम), श्री.किशोर पाटील
(पाचोरा), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.बाळासाहे ब मरु िुटे
श्री.सध
ु ािर

श्री.गणपतराि

दे शमख
ु

दे शमख
ु

(नागपरू

पजश्चम),

(साांगोले),

श्री.सदा

श्री.अननल

सरिणिर

बाबर (खानापरू ),

(नेिासा),

(मादहम),

श्री.सरु े श

(राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.प्रिाश

फातपेिर (चें बरू ), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा

माजजििा), िॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां िोल), श्री.ति
ु ाराम िाते
(अणुशक्ती नगर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट),

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.उदे शसांग पाििी (शहादा), श्री.सांजय

साििारे (भस
ु ािळ), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.बाळासाहे ब थोरात
(सांगमनेर), प्रा.िषाा गायििाि (धारािी), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी),
अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), श्री.भारत भालिे

(पांढरपरू ), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.असलम शेख
(मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.नसीम खान (चाांददिली),
िॉ.शशशिाांत खेिि
े र (शसांदखेि राजा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) महाराषर सरु क्षा बल महामींडळाच्या सरु क्षा िवानाींची सरु क्षा सध्या मब
ुीं ई
मेरोसह, ववमानतळ, शासकीय रुग्णालये आणण इतर महत्वाच्या दे वस्थानाबाहे र
तैनात करण्यात आली असताींना कोणतीही पव
ा च
ू स
ू ना न दे ता सदरहू सरु क्षा
रक्षकाींनी वेतन वाढीसह कायमस्वरुपी नोकरीची हमी व इतर मागण्याींसाठी
ददनाींक १९ सप््ें बर, २०१७ रोिी पासन
ू अचानक सींप पक
ु ारल्याने अत्यावश्यक
सेवाींच्या सरु क्षेवर ववपरीत पररणाम झाला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, अचानक सींपावर गेलेल्या महाराषर सरु क्षा बलाच्या सम
ु ारे ४५०
िवानाींना महाराषर राज्य सरु क्षा महामींडळाने बडतफा केल्याची बाब ददनाींक २०
सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास तनदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, राज्यात सरु क्षा बलाची स्थापना ददनाींक २६ नोव्हें बर, २००८ रोिी
मब
ुीं ई हल्ल्याींनतर रामप्रिान सभमतीच्या भशफारशीींनस
ु ार करण्यात आली असन
ू
यापव
ु ीही सदर सरु क्षा बलातील कींत्रा्ी तत्वावर कायारत िवानाींनी

त्याींना

कायमस्वरुपी सामावन
ू घेणे व मानिन वाढवन
ू भमळण्याबाबत ददनाींक १८ मे,
२०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास आींदोलने केलेली होती, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, महाराषर सरु क्षा बलाच्या िवानाींना कींपनीकडून अन्यायकारक

वागणूक, व मानभसक त्रास ददला िात असन
ू सदर िवानाींना रुपये १२ हिार
एवढा त्
ींु ी पगार ददला िात असन
ु पि
ू त्याींच्यावर िाचक तनयम लादन
ू

कसरु ीबाद्द्ल वेतनातन
ू ५०० ते १००० रुपये कापले िात असल्याचे तनदशानास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त सवा प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार महाराषर सरु क्षा बलातील िवानाींच्या
मागण्याींबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) महाराषर राज्य सरु क्षा महामींडळाच्या ददनाींक १९

सप््ें बर,२०१७ रोिी पासन
ू अचानक सींप पक
ु ारला होता हे खरे आहे तथावप
त्यामळ
ु े अत्यावश्यक सेवेवर ववपरीत पररणाम झाला हे

खरे नाही.

(२) सींपात प्रत्यक्ष सहभाग आढळून आलेल्या एकूण १९०४ सरु क्षा रक्षकाींचे कींत्रा्
रद्द करण्यात आले आहे .

(३) सन २००८ मध्ये महाराषर राज्य सरु क्षा महामींडळाची स्थापना करण्यात

आली. तथावप उक्त महामींडळाच्या सरु क्षा रक्षकाींनी ददनाींक १८/०५/२०१७ रोिी वा
त्या सम
ु ारास कोणतेही आींदोलन केलेली नाही.

(४) महामींडळातील सरु क्षा रक्षकाींना प्रततमहा रु.१४,००० /- एवढी रक्कम

करारानस
ु ार ददली िाते. तसेच सरु क्षा रक्षकाींने कताव्यात कसरु केल्यास
त्याबाबत महामींडळाच्या तनयमानस
ु ार उधचत कायावाही करण्यात येत.े
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(५) सरु क्षा रक्षकाींना माभसक मोबदला व्यततररक्त भववषय तनवााह तनिी, राज्य
कामगार ववमा योिना, अजिात रिा, उत्सवातनभमत्त सानग्र
ु ह अनद
ु ान, रु.३
लाखाचा मेडीक्लेम, सरु क्षारक्षकाींचे आकजस्मक तनिन झाल्यास त्याींच्या
कु्ुींबीयाींना रु.१५ लाख एवढ्या रकमेचा ववम्याचा लाभ ददला िातो.

महाराषर राज्य सरु क्षा महामींडळातील सरु क्षा रक्षकाींची मख्
ु य मागणी

त्याींना पोलीस दलातील कमाचा-याप्रमाणेच वेतन व सोयी सवु विा उपललि

व्हाव्यात अशी आहे . तथावप, महाराषर राज्य सरु क्षा महामींडळातील सरु क्षा रक्षक
याींना कींत्रा्ी पध्दतीने नेमले असल्याने त्याींना पोलीस दलातील कमाचा-यानस
ु ार
वेतन व सोयी सवु विा उपललि नाहीत.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

चांद्रपूर जजल््यात यितमाळ, िणी, पाांढरिििा (जज.यितमाळ) या
तालुक्यामधन
ू दारुचा पुरिठा होत असल्याबाबत

(२१)

*

१०३२८९

श्री.सांजजिरे ड्िी बोदिुरिार (िणी) :

सन्माननीय राज्य

उत्पादन शल्
ु ि मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपरू जिल्हात दारु बींदी झाल्यानींतरही यवतमाळ, वणी, पाींढरकवडा
(जि.यवतमाळ) या तालक्
ु याींमिन
ू मोठ्या प्रमाणात दारुचा परु वठा केला िात
असल्याचे सन २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, अवैि दारूसींदभाातील

कारवाई करताना केवळ दारूची वाहतक
ु

करणा्या व्यक्तीींवर कारवाई करण्यात येते मात्र उक्त दारु कुणाकडून व कुठून
आणली िात आहे याचा
काय,

तपास पोलीसाींकडून केला िात नाही, हे ही खरे आहे

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार उक्त प्रकरणी दोषीींववरुध्द कारवाई करण्याबाबत
तसेच अशा स्वरुपातील प्रकरणाींचा सींपण
ू ा तपास करण्याच्या दृष्ीने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

29
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) नाही.

(३) राज्य उत्पादन शल्
ु क ववभागाकडून, सन २०१७ मध्ये नोव्हें बर, २०१७ अखेर
यवतमाळ जिल््यातील यवतमाळ, पाींढरकवडा आणण वणी तालक्
ु यात अवैि दारु

वाहतक
ू सींदभाात एकूण २३२ गन्
ु ्यात २८३ आरोपीींववरूध्द गन्
ु हे नोंदवन
ू रु.२.३९
को्ी ककीं मतीचा मद्द
ु ेमाल िप्त करण्यात आला आहे .

पोलीस ववभागाकडून, सन २०१७ मध्ये नोव्हें बर, २०१७ अखेर चींद्रपरू

जिल््यात अवैि दारु वाहतक
ू प्रकरणी ६९ गन्ु हे दाखल करण्यात आले असन
ू
११३ आरोपीींना रु.३.९१ को्ी ककीं मतीच्या मद्द
ु ेमालासह अ्क करण्यात आली
आहे .

याप्रकरणी तपासात तनषपन्न झाल्यानस
ु ार यवतमाळ जिल््यातन
ू चींद्रपरू

जिल््यात अवैि दे शी, ववदे शी मद्याचा परु वठा प्रकरणी १७ अनज्ञ
ै ी
ु प्तीिारकाींपक
१४ अनज्ञ
ु प्त्या कायमस्वरुपी रद्द व १ अनज्ञ
ु प्ती ३ मदहन्यासाठी तनलींत्रबत
करण्यात आली आहे . तथावप, सदर अनज्ञ
ु प्तीिारक न्यायालयात गेल्यामळ
ु े
मा.न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार याप्रकरणी पढ
ु ील कायावाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िाांददिली-पूिा (मुांबई) हनुमाननगर येथील शासिीय भूखि
ां ३k अांतगात
वििशसत न झाल्याने परत घेण्याबाबत

(२२)

*

९६०६९

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )ा :

सन्माननीय

गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ
(१) काींददवली-पव
ू ा (मब
ुीं ई) हनम
ु ाननगर येथील ६ एकरचा शासकीय भख
ू ींड ३k

अींतगात ववकभसत करण्यासाठी रुचीवप्रया डेव्हलपसा याींना सन २००८ मध्ये ददला
होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अद्यापपयंत सदर ववकासकाने भख
ू ींडाचा ववकास केला नसल्याने
शासनाने भख
ू ींड दे ताना केलेल्या कराराचे ववकासकाकडून उल्लींघन झाल्याचे
तनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, ववकासकाबरोबर केलेला करार रद्द करुन सदर भख
ू ींड परत
घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची काय कारणे आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता : (१) मौिे हनम
ु ान नगर, काींददवली (पव
ु )ा येथील न.भ.ू क्र.

१६३ ए व १६६ या भमळकतीवर (४७७६९१.६१ चौ.मी.) समह
ु झोपडपट्टी पन
ु वासन
योिना

राबववण्यासाठी

शासन

पत्र,

दद.२६.८.२००९

अन्वये

झोपडपट्टी

अधितनयमाच्या कलम ३k अन्वये ववशेष तनदे श दे ण्यात आले आहे त. त्यानस
ु ार

झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधिकरणाने दद.११.१२.२००९ रोिी मेससा रुचीवप्रया
डेव्हलपसा याींना तात्परु ते आशयपत्र ददले आहे .

(२) व (३) सदर योिना अद्याप पण
ु ा झालेली नाही.

सदर योिनेबाबत मा.मब
ुीं ई उच्च न्यायालयात दाखल याधचका व प्राप्त

तक्रारी अनष
ीं ाने सदर योिनेतील अततक्रमण मक्
ु ग
ु त असलेल्या िभमनीवर

महसल
व वन ववभागाची परवानगी न घेता, ववकासकाने बाींिकाम केले
ू
असल्याने झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधिकरणाने त्या िागेवर ववकासकाला परवानगी

ददली असल्यास ती रद्द करण्याबाबत व बाींिकाम सरु
असल्यास ते
ु

थाींबववण्याबाबत जिल्हाधिकारी, मब
ुीं ई उपनगर याींनी दद.३१.०७.२०१५ रोिी

प्राधिकरणास कळववले होते. त्यानस
ु ार प्राधिकरणाने दद.१४.०८.२०१५ रोिी
ररकाम्या असलेल्या भख
ू ींडावर सरु
ु असलेल्या बाींिकामास काम थाींबववण्याची
नो्ीस ददली आहे . भख
ू ींडाववषयी कोणताही करार नाही. जिल्हाधिकारी, मब
ुीं ई
उपनगर याींचक
े डून भख
ू ींड तालयात घेण्याबाबतची कायावाही सरु
ु करण्यात आलेली

आहे . तथावप ववकासकाने त्या ववरुध्द अप्पर आयक्
ु त कोकण ववभाग याींचेकडे

महसल
ू अधितनयमाअींतगात आव्हान ददले होते. त्यानींतर ववकासकाने मा.मब
ुीं ई
उच्च न्यायालयाकडे रर् याधचका (लॉ) क्र. १२५३/२०१७ अन्वये दाद मागीतली

आहे . त्यासींदभाात मा.उच्च न्यायालयाने दद. ०४.०५.२०१७ च्या आदे शान्वये
सक्तीच्या

मागााने

िागेचा

ताबा

सद्य:जस्थतीत न्यायप्रववष् आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

घण्यास

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

मनाई

केली

असन
ू

प्रकरण
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ठाणे शहरातील वििासिाििून खांिणी माधगतल्या प्रिरणात इिबाल
िासिर ि त्याच्या साथीदाराांना झालेली अटि

(२३)

*

९७९३०

(शभिांिी ग्रामीण) :
काय :-

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.शाांताराम मोरे
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) ठाणे शहरातील कासारवडवलीत ववकासकाकडून चार फ्लॅ ् व ३० लाख

रुपयाींची खींडणी माधगतल्याप्रकरणी खींडणीववरोिी पथकाने ददनाींक १८ सप््ें बर,
२०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास हसीना पारकर दहच्या नागपाडा (मब
ुीं ई) येथील
घरातन
ू इकबाल कासकर आणण त्याच्या दोन साथीदाराींना अ्क केली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, अ्क केल्यानींतर इकबाल कासकर याच्या ववरोिात ठाणेनगर
पोलीस ठाण्यात आणखी दोन खींडणीची गन्
ु हे दाखल झाले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, चौकशीत छो्ा शकील याींचे नावे पढ
ु े आल्यानींतर इकबाल
कासकर आणण इतर पाच िणाींववरुद्ध सींघद्त गन्
ु हे गारी अन्वये कारवाई केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या सवा प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले आहे व त्यानष
ीं ाने सींबधीं ित गन्
ु ग
ु हे गाराींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(४) होय, आरोपीींनी जिवे मारण्याची िमकी दे ऊन खींडणीची मागणी केली

त्यामळ
ु े कफयाादीने ददलेल्या तक्रारी वरुन पोलीस स््े शन कासारवडवली येथे

ग.ु र.क्र.१९०/२०१७ भा.द.वव. कलम ३८४, ३८६, ३८७, ३४, १२० (ब) महाराषर
सींघ्ीत गन्
ु हे गारी तनयींत्रण अधितनयम सन १९९९ चे कलम ३ (१) (ii), ३ (२),
३ (४), ३ (५)

अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
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सदर गन्ु ्यात ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असन
ू उवाररत तीन

पादहिे आरोपीींसह इतर आरोपीीं ववरुध्द मा. मकोका न्यायालय, जिल्हा व सत्र
न्यायालय, ठाणे येथे दद.२१.११.२०१७ रोिी दोषारोप पत्र दाखल केले आहे व ते
स्पेशल को्ा नीं. २४/२०१७ प्रमाणे न्यायप्रववषठ आहे .

पोलीस स््े शन, कासारवडवली ग.ु र.क्र. १९०/२०१७ मिील मख्
ु य आरोपीस

अ्क झाल्यानींतर पोलीस स््े शन, ठाणेनगर येथे २ गन्ु हे दाखल करण्यात आले
आहे त.

पोलीस स््े शन, ठाणेनगर येथे ग.ु र.क्र.१८४/२०१७ भा.द.वव. कलम ३८४,

३८६, ३८७, ३४ प्रमाणे ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असन
ू उवाररत तीन
पादहिे आरोपीींसह इतर आरोपीीं ववरुध्द मा. मख्
ु य न्यायदीं डाधिकारी,ठाणे

न्यायालयात दद.१३.११.२०१७ रोिी दाषारोप पत्र दाखल केले असन
ू को्ा केस
नीं.२८६/२०१७ प्रमाणे न्यायप्रववषठ आहे .

पोलीस स््े शन, ठाणेनगर येथे ग.ु र.क्र.१९१/२०१७ भा.द.वव. कलम ३८४,

३८६, ३८७, ३४, १२० (ब) गन्
ु हा नोंद करण्यात आला असन
ू यातील एक आरोपी

पोलीस स््े शन कासारवडवली ग.ु र.क्र. १९०/२०१७ मिील आरोपी असन
ू त्यास

मा. न्यायालयाच्या मींिूरीने तालयात घेऊन अ्क करुन पढ
ु ील तपास करण्याची
तिववि ठे वली आहे . उवाररत आरोपीींचा शोि घेण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

जुहू (मुांबई) येथील जेव्हीपीिी सिीममधील ‘प्राथाना’ इमारतीमध्ये
गॅसशसशलांिरचा झालेला सफोट

(२४)

*

९७३२८

श्री.अबू आजमी (मानखूदा शशिाजीनगर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िुहू (मब
ुीं ई) येथील िेव्हीपीडी स्कीममिील ‘प्राथाना’ इमारतीमध्ये एलपीिी
गॅसभसभलींडरच्या स्फो्ामळ
ु े ६ िणाींचा मत्ृ यू व १८ िण िखमी झाल्याची घ्ना
ददनाींक ८ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास तनदशानास आली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्ना एलपीिी गॅस भसभलींडरच्या बेकायदे शीर वापरामळ
ु े
घडल्याचे तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे
तनषकषा काय आहे त व तद्नस
ु ार दोषीींवर कोणती प्रशासकीय वा दीं डात्मक
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) सदरची घ्ना ददनाींक ०६/०९/२०१७ रोिी घडली असन
ू

या दघ
ा नेतील आगीमध्ये आतापयंत १० व्यक्ती मयत झाले असन
ु ्
ू ८ िण
गींभीर िखमी तर ६ िण ककरकोळ िखमी झाले आहेत.
(२) होय.

(३) ववलेपाले (पजश्चम), मब
ुीं ई या दठकाणी “प्राथाना” त्रबल्डीींग ही इमारत

उभारण्याचे काम सरु
ु असन
ू त्याच दठकाणी पो्माळ्यावर तसेच तळमिल्यावर
तेथे काम करणारे काही कामगार राहत होते. या दठकाणी अवैिररत्या गॅस

भसलीींडरचा साठा करुन ठे वण्यात आलेला होता. त्या दठकाणी गॅस भसलीींडरचा
स्फो् होऊन दघ
ा ना घडली.
ु ्

या प्रकरणी ग.ु र.क्र. ५१६/२०१७, कलम ३०४ (अ), ३३७, ३३८, २८५, ३४,

भा.दीं .वव. सह ३, ७, १० अत्यावश्यक वस्तू अधितनयम, १९५५ सह कलम १६ गॅस
भसलीींडर तनयम, १९८१ अन्वये ददनाींक ०७/०९/२०१७ रोिी गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला आहे . सदर गन्
ु हा तपासािीन आहे .

या प्रकरणी इमारत उभारणीचे काम पाहणा्या कींपनीचे मालक/ भागीदार,

अधिकारी, बाींिकाम ठे केदार अशा ७ व्यक्तीींना अ्क करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपाशलिेने शहरातील रसत्यािरील
(२५)

*

(मल
ु ि
ुां ) :

खड्िे बुजविण्याच्या ददलेल्या िां्ाटाबाबत
९७२६७

िॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.सरदार ताराशसांह

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

(१) उल्हासनगर (जि.ठाणे) महानगरपाभलकेअींतगात शहरातील रस्त्यावरील खडडे
बि
ु ववण्याचे कींत्रा् ४ को्ी रुपयाींवरुन १३ को्ी रुपयाींवर गेल्याची बाब माहे
सप््ें बर, २०१७ वा त्या दरम्यान तनदशानास आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर रस्त्यावरील खडडे बि
ु ववण्याचे काम झा.पी.व िय भारत
कन्स्रक्शन या कींपनीला ४ को्ी ५६ लाख रुपयाींना दे ण्यात आले होते, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कामाची तनवीदा न काढता कामाला मींिरू ी दे ण्यात आली
असल्याने उल्हासनगर महानगरपाभलका आयक्
ु ताींनी सदर कींत्रा् रद्द केले होते,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, रस्त्यावरील खडडे बि
ु ववण्याचे काम साई भसध्दनाथ कींपनीला
१३८.५ ्क्के अधिक दराने दे ण्यात आले, हे ही खरे आहे काय.

(५) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीनस
ु ार शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) अशा आशयाचे वत्ृ त वत्ृ तपत्रामध्ये प्रभसध्द झाले होते
ही वस्तजु स्थती आहे .

(२), (३), (४) व (५) • उल्हासनगर महानगरपाभलकेने प्रभाग क्रमाींक १ ते ४
मिील रस्त्यावरील खडडे भरण्याचा ४.५६ को्ी रकमेचा प्रस्ताव तनववदा
प्रक्रीयेच्या मींिूरीकरीता स्थायी सभमतीसमोर सादर करण्यात आला होता.

• महाराषर महानगरपाभलका अधितनयम प्रकरण ५ चे कलम २ (२) अन्वये
उल्हासनगर शहरातील रस्त्यावरील खडडे भरण्याच्या कामाची तनववदा भशवाय

थे् सींववदा करण्यास आयक्
ु त याींना प्राधिकृत करुन ददनाींक ०३.०८.२०१७ रोिी
उल्हासनगर महानगरपाभलकेने ठराव पारीत केला.

• उपरोक्त ठराव पारीत करताींना स्थायी सभमतीने अन्य ३ रस्त्याींवरील खडडे
भरण्याची कामे ठरावात नमद
ू केली.

• पावसाळा तसेच रस्त्याींची जस्थती पहाता, सदर काम तात्काळ होणे आवश्यक

असल्याने स्थायी सभमतीच्या भशफारस केलेल्या रस्त्याींचा अींतभााव करुन

सि
ु ारीत ५.६४ को्ीींचा प्रस्ताव तयार करुन ददनाींक ०८.०९.२०१७ रोिी तनववदा
मागववण्यात आली.

• सदर तनववदे मध्ये सहभागी ३ कींत्रा्दाराने अींदाजित रक्कमेपक्ष
े ा १३५ ते १३८
्क्के िास्त दराच्या तनववदा भरण्यात आल्या आहे .

• सदर दर अवािवी असल्याने सदर तनववदा रद्द करण्यात आली
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• तद्नींतर या कामासाठी रु. ५.६४ को्ी या अींदाजित रकमेची फेरतनववदा माहे
ऑक््ोबर, २०१७ रोिी मागववण्यात आली.

• सदर तनववदा प्रकक्रयेमध्ये २ कींत्रा्दार सहभागी झाले व याींच्याशी वा्ाघा्ी

करुन दरपत्रकानस
ु ार (At-par) ददनाींक १३.११.२०१७ रोिी कायाारींभ आदे श
दे ण्यात आले आहे त.

• सदर काम प्रगतीपथावर असन
ू , कोणत्याही कींत्रा्दारास कोणतेही दे यक अदा
करण्यात आले नाही.

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील अल्पियीन मुली मोयाया प्रमाणात बेपत्ता होत असल्याबाबत
(२६)

*

९५३८५

श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पि
ू )ा , श्री.नरें द्र महे ता (शमरा

भाईंदर), अॅि.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम),

श्री.हषािधान सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), प्रा.विरें द्र
जगताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमत साटम
(अांधेरी पजश्चम), श्री.डि मल्लीिाजन
ूा रे ड्िी (रामटे ि), श्री.बाळासाहे ब मरु िुटे
(नेिासा),

श्री.सध
ु ािर

दे शमख
ु

(नागपरू

पजश्चम),

श्री.उन्मेश

पाटील

(चाळीसगाि), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), प्रा.िषाा
गायििाि (धारािी), श्री.असलम शेख (मालाि पजश्चम) :
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) राज्यात ददनाींक १ िानेवारी, २०१७ ते ३० िून, २०१७ या सहा मदहन्यात १८
वषााच्या आतील ३००२ अल्पवयीन मल
ु ी बेपत्ता झाल्याचे व होण्याचे प्रमाण
वाढले असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ईत अल्पवयीन मल
ु ाींना, तरुणीींना भल
ू वन
ू पळवणारी ्ोळी

सक्रीय असन
ू या ्ोळीमाफात तरुणीींना दे हव्यापार, आखाती दे शातील वेश्या
व्यवसाय, घरकाम इत्यादीसाठी वापर केला िात असन
ू सदर ्ोळीवर कारवाई
करण्यास पोभलस यत्रींणा अपयशी ठरली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय तनषपन्न झाले व तद्नस
ु ार बेपत्ता मल
ु ा-मल
ु ीींचा शोि घेण्याबाबत व सदर

्ोळीवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) राज्यात १ िानेवारी ते ३० िुन २०१७ पयंत
अल्पवयीन मल
ु ी बेपत्ता झाल्याची मादहती खालीलप्रमाणे आहे .
िाने २०१६ ते िुन २०१६

िाने २०१७ ते िुन २०१७

२८८१

२९६५

(२) बह
ा अल्पवयीन मल
ुीं ई पोलीस आयक्
ु तालय क्षेत्राताींगत
ु ाींना, तरुणीींना
ृ न्मब
भल
ु वन
ू पळवणा्या ्ोळीबाबत कोणताही गन्ु हा नोंद नाही.

(३) हरवलेल्या, बेपत्ता मल
ु ा-मल
ु ीींचा शोि घेणेकामी खालील प्रमाणे उपाययोिना
करण्यात येतात.

• १२ पोलीस घ्काींमध्ये ववशेष अनैततक व्यापार प्रततबींि कक्षाची स्थापना

करण्यात आली आहे .

• हरवलेल्या बालकाींच्या तपासासाठी सि
ु ारीत कायाप्रणाली तयार करून सवा

घ्क प्रमख
ु ाींना त्याप्रमाणे कायावाही करण्याच्या सच
ु ना दे ण्यात आल्या आहे त.

• १८ वषााखालील हरवलेल्या मल
ु ाींच्या कायदे शीर पालकाींकडून तक्रार प्राप्त

होताच थे् अपहरणाचा गन्ु हा दाखल करून तात्काळ कारवाई करण्याबाबत
सच
ु ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.

• जिल््याच्या दठकाणी हरवलेल्या मल
ु ा-मल
ु ीींच्या तपासाठी स्वतींत्र पथकाद्वारे

शोि मोदहम, समािात प्रबोिनात्मक िनिागत
ृ ी, हरवलेल्या व्यक्तीींची मादहती
पोलीस गॅझ्
े मध्ये प्रभसद्धी कररता पाठववण्यात येत.े

• राज्य व जिल्हा पातळीवरील बेपत्ता मल
ु ा-मल
ु ीींच्या शोिासाठी महत्वाच्या

वत्ृ तपत्रात व दरू दशानवर मादहती दे ण्यात येत.े
•

केंद्रीय

गह
ृ

ववभाग,

नवी

ददल्ली

याींच्यामाफात

www.trackthemissingchild.gov.in या सींकेतस्थळाची तनभमाती करण्यात
आलेली आहे त. तसेच मब
ुीं ई पोलीसाींची www.mumbaipolice.gov.in व रे ल्वे
पोलीसाींची www.shodh.gov.in ही सींकेतस्थळे तनयभमतपणे अद्यावत केली
िातात.
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• राज्यात हरवलेल्या बालकाींचा शोि घेण्यासाठी िुलै २०१५ ते िुलै २०१७ या
कालाविीत चार ऑपरे शन मस्
ु कान/ऑपरे शन स्माईल राबववण्यात आलेल्या

आहे त. याव्दारे सन २०१६ मध्ये ऑपरे शन स्माईल व मस्
ु कान अींतगात

रे कॉडावरील हरववलेल्या बालकाींपक
ै ी एकूण १६१३ व सन २०१७ मध्ये ६४५
इतक्या बालकाींचा शोि लावण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िोल्हापूर शहरात ताबूत विसजान शमरिणूिीत महानगरपाशलिेची
बस शशरून झालेला अपघात

(२७)

*

१०३४७५

िॉ.पतांगराि िदम (पलस
ििेगाि), श्री.राधािृष्ट्ण
ू

विखे-पाटील (शशिी), श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) कोल्हापरू शहरात पापाची ततकी्ी या दठकाणी ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१७
रोिी

वा

त्यासम
ु ारास

ताबत
ू

ववसिानाच्या

भमरवणक
ु ीत

कोल्हापरू

महानगरपाभलकेची वहातक
ु प्रवासी बस भशरल्यामळ
ु े दोन िण मत
ृ व १९ िण
िखमी झाले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार याप्रकरणी सींबधीं ित
दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) सदर अपघातामध्ये दोन व्यक्तीींचा िागीच मत्ृ यु
झाला असन
ू , एका व्यक्तीचा उपचार सरु
ु असताना मत्ृ यु झाला तसेच १९
व्यक्ती सदर अपघातात िखमी झाल्या आहे त, हे खरे आहे .

(२) व (३) सदरची घ्ना चालकाच्या तनषकाळिीपणामळ
ु े घडल्याचे सकृतदशानी
तनदशानास आल्याने सींबधीं ित चालकास सेवेतन
ू तनलींत्रबत करण्यात आले असन
ू

त्याींच्यावर िुना रािवाडा पोभलस स््े शन, कोल्हापरू येथे गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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प्रधानमां्ी आिास योजना ि इतर आधारभूत योजनाांिररता असलेल्या
(२८)

*

अनुदानाचे िाटप तीन हप्त्यामध्ये िरण्याबाबत

९८२७९

िॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण

(१) प्रिानमींत्री आवास योिना व इतर आिारभत
ू योिनाींकररता असणारे

अनद
ु ान तीन ऐविी पाच हप्त्यामध्ये भमळणार असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े लाभार्थ्यांची घरे पण
ू ा होण्यास ववलींब होणार आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या योिनेच्या अनद
ु ानाचे वा्प पव
ू ीप्रमाणे तीन हफ्त्यात
करण्याबाबत शासनाने कोणता तनणाय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) हे खरे नाही.

प्रिानमींत्री आवास योिनेच्या अींमलबिावणीसाठी केंद्र शासनाने माचा,

२०१६ मध्ये तनगाभमत केलेल्या मागादशाक सच
ु नाींनस
ु ार या योिनेंतगात मींिूर
प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाचा दहस्सा ३ हप्त्यात ४०:४०:२० या प्रमाणात ववतरीत
करण्यात येणार आहे .

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

मुांबईतील वििासि ि िांपन्याांनी महानगरपाशलिेचा िोट्यिधीचा
मालमत्त्ता िर थिविल्याबाबत

(२९)

*

९७५१७

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील तनमाल लाइफ स््ाईल, कफतनक्स भमल यासारखे मोठ मोठे मॉल
आणण लोखींडवाला इन्रा, लासान अॅण्ड ्ु्ो अशा सम
ु ारे १०० ववकासकाींनी आणण
कींपन्याींनी महानगरपाभलकेचा कोट्यविी रुपयाींचा मालमत्त्ता कर थकववल्याचे
नक
ु तेच माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून
आले, त्यानस
ु ार मालमत्त्ता कर थकववणा्या ववकासक व कींपन्याींववरुध्द शासन
स्तरावर काय कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) तसेच, उक्त मालमत्त्ता कर वसल
ु करण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) मब
ुीं ईतील तनमाल लाईफ स््ाईल याींच्या एकूण ९
मालमत्ताींचा रु. २०,४२,२२,०३९/- व कफतनक्स भमल याींच्या एकूण ४ मालमत्ताींचा
रु. ५८,९२,१६,८२७/- इतका मालमत्ता कर थकीत आहे ही वस्तजु स्थती आहे .

तथावप, लोखींडवाला ईन्रा व लासान ॲण्ड ्ु्ो या कींपन्याींचा मालमत्ता

कर थकीत नसल्याचे बह
ुीं ई महानगरपाभलकेमाफात कळववण्यात आले आहे .
ृ न्मब

(२), (३) व (४) थकीत मालमत्ता कर वसल
करण्यासाठी बह
ु
ुीं ई
ृ न्मब
महानगरपाभलकेमाफात

मब
ींु ई

महानगरपाभलका

अधितनयम

तरतद
ु ीींनस
ु ार खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली आहे :-

१८८८

मिील

• तनमाल लाईफ स््ाईलच्या एकूण ९ मालमत्ताींना मागणीपत्र बिावण्यात आले

असन
ू , तळमिला + २ मिल्याींच्या दोन व्यावसातयक व औद्योधगक वापराची

एक अशा एकूण ३ मालमत्ताींची िलिोडणी ददनाींक २४.०३.२०१७ रोिी खींडीत
करण्यात आली आहे .

• तसेच, एक मोकळा भख
ीं व एका इमारतीतील क्लब हाऊस आणण कार
ू ड
पाककंगसाठी असलेला तळमिला + २ मिल्याींची एक इमारत अशा दोन

मालमत्ताींवर िप्ती व अ्कावणीची कारवाई अनक्र
ु मे ददनाींक ०९.०३.२०१५ व
ददनाींक ०१.१०.२०१५ रोिी करण्यात आली आहे .

• उवाररत ४ मालमत्ताींवर पढ
ु ील कायावाही करण्यात येत आहे .

• कफतनक्स भमलच्या ४ मालमत्ताींपक
ै ी एका मालमत्तेच्या मालमत्ता करापैकी
५०% कराची वसल
ु ी ददनाींक ०१.०४.२०१५ रोिीच्या मा. उच्च न्यायालयाच्या

आदे शानस
ु ार करण्यात आली आहे . मा. न्यायालयाच्या आदे शामळ
ु े उवाररत ५०%
रक्कम वसल
ु करण्यात आली नाही.

• उवाररत ३ मालमत्ताींना मागणीपत्र बिावण्यात आले असन
ू , पढ
ु ील कायावाही
करण्यात येत आहे .

-----------------
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मुांबईतील धोिादायि इमारतीांचा पुनवा ििास िरणेबाबत
(३०)

*

९५२१८

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.मांगलप्रभात लोढा (मलबार
दहल), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू ििू (अचलपरू ),
श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपरू ), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर),

श्री.जयांत पाटील (इसलामपरू ), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.िैभि वपचि
(अिोले), श्री.अजय चौधरी (शशििी), श्री.अबू आजमी (मानखद
ू ा शशिाजीनगर),

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजतें द्र
आव्हाि (मब्र
ुां ा िळिा), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.पाांिुरां ग बरोरा

(शहापरू ), श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाा), श्री.अननल बाबर (खानापरू ), अॅि.िारीस

पठाण (भायखळा), श्री.गणपत गायििाि (िल्याण पि
ू )ा , श्रीमती तप्ृ ती सािांत
(िाांद्रे पि
ू )ा :
काय :-

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
ृ ननमााण मां्ी पढ

(१) मब
ुीं ईत सम
ु ारे १४ हिार मोडकळीस आलेल्या इमारती असन
ू यापैकी तीन
हिार इमारतीींचा शक्य तततक्या लवकर पन
ु ववाकास करणे गरिेचे आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, पन
ै ी १२ हिार १२९
ु बांिणी आवश्यक असलेल्या इमारतीींपक
इमारती सन १९४० पव
ू ीच्या उपकरप्राप्त इमारती व १४ हिार इमारतीींमिील
काही इमारती ्या १०० वषाापव
ू ीच्या तर काही इमारती ४० ते ६० वषे िुन्या

असन
ू , ४० वषाावरील सवाच इमारती िोकादायक असल्याने त्याींचा पन
ु ववाकास
करणे गरिेचे असल्याचेही तनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींक्रमण भशत्रबराींची अपरु ी सींख्या व त्याींची दयनीय अवस्था
तसेच वषाानव
ु षे सींक्रमण भशत्रबरात रहावे लागत असल्याने िोकादायक
इमारतीमिील

रदहवासी इमारत खाली करण्यास नकार दे त असल्याने

पन
ु ववाकासाचे काम होत नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, दक्षक्षण मब
ींु ईतील िन्
ींु ई
ु या इमारतीच्या पन
ु ववाकासाचा प्रश्न मब
इमारत व दरु
ु स्ती मींडळाने अग्रक्रमावर घेतल्यानींतर मब
ुीं ईतील सन १९८४ पासन
ू
अद्यापपयंत २०२० पन
ु वासन प्रकल्पाींना मींिूरी दे ण्यात आली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, दक्षक्षण मब
ुीं ईमिील िुन्या इमारतीींच्या २९ प्रकल्पाींची मींिूरी रद्द
करण्याची कारणे काय आहे त,

(६) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे तनषकषा
काय आहे त, त्यानस
ु ार िोकादायक इमारतीींच्या पन
ु ववाकासाबाबत शासनाने

कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता : (१) मब
ुीं ई शहर बे्ावर एकूण १९,६४२ उपकरप्राप्त इमारती
होत्या. त्यापैकी काही इमारती कोसळल्याने तर काही अत्यींत मोडकळीस
आल्याने, तोडल्याने, काहीींची पन
ु बांिणी / पन
ु ववाकास झाल्याने, काही इमारती

उपकरातन
ु वगळल्याने आता सन २०१७ च्या पावसाळापव
ू ा सवेक्षणानस
ु ार प्रत्यक्ष

अजस्तत्वात असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतीींची सींख्या १४,२८६ एवढी आहे . सदरहू
इमारतीपैकी सम
ु ारे ५५०० इमारतीची दरु
ु स्ती केलेली असल्यामळ
ु े , भाडेकरु /
रदहवाशी व मालक दे खभाल करत असल्याने तसेच काही इमारती आरसीसी,

रेम्ड स्रक्चरच्या असल्याने त्या सजु स्थतीत आहे त व उवाररत सम
ु ारे ९०००
इमारतीची तातडीने पन
ु बांिणी / पन
ु ववाकास करणे गरिेचे आहे .

(२) सदर १४२८६ इमारतीींपक
ै ी १/९/१९६० पव
ु ीच्या १२०२९ इमारती असन
ू दद.

१/९/१९६० ते ३०/९/१९६९ या कालाविीतील २२५७ इमारती आहे त. यापैकी सम
ु ारे
९००० इमारतीींची तातडीने पन
ु ववाकास करणे गरिेचे आहे, असे मब
ुीं ई इमारत
दरू
ु स्ती व पन
ु राचना मींडळाने म्ह्ले आहे .

(३) हे अींशतः खरे आहे . मींडळाच्या तालयातील सींक्रमण भशबीरापैकी ११ सींक्रमण

भशबीराचा पन
ु ववाकास करण्यात आला असन
ू , सदर सींक्रमण भशबीरात दिेदार
सींक्रमण गाळ्याची तनभमाती करण्यात आलेली आहे . तसेच १८ सींक्रमण भशबीराींचा

पन
ु ववाकास प्रगतीपथावर आहे . तरीदे खील िोकादायक इमारतीमिील भाडेकरु /
रदहवाशी त्याींची िोकादायक इमारतीतील मळ
खोली करण्यास अडथळा
ु

आणतात, त्याींचेववरुध्द म्हाडा अधितनयम १९७६ च्या कलम ९५ (अ) अींतगात

तनषकासनाची कायावाही करण्यात येऊन, त्याींना सजु स्थतीतील सींक्रमण भशबीरात
स्थलाींतरीत करण्यात येत.े
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(४) हे खरे आहे .

(५) ना-हरकत प्रमाणपत्रातील अ्ीशतींचे पालन न करणे, पन
ु ववाकासाचे
कोणतेही काम सरू
ु न करणे, भाडेकरूींना पयाायी भाडे न दे णे, मा. सवोच्च

न्यायालयाने ददलेल्या आदे शानस
ु ार दोन इमारतीमध्ये ककमान ६ भम्र मोकळी
िागा सोडण्याची अ् पण
ू ा न करणा्या प्रकल्पाींचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मब
ुीं ई
दरु
ु स्ती व पन
ु रा चना मींडळाने रद्द केले आहे .

(६) िोकादायक इमारतीींचा पन
ु ववाकास िलद गतीने होण्यासाठी शासन स्तरावर
शासन तनणाय क्रमाींक-सभमती-१५०९/प्र.क्र.८/२०१७/झोपस-ु १ दद. ०९.०१.२०१७

अन्वये मींत्रीमींडळाची उपसभमती गठीत करण्यात आली आहे . तसेच शासनाने
शासन तनणाय क्र. ववमींका-२०१६/प्र.क्र.१४२/दव
ु प-ु १, दद. २९.१०.२०१६ अन्वये ८
वविानसभा/वविान पररषद सदस्याींची सभमती गदठत केली आहे . सदर

सभमतीच्या भशफारशीच्या अनष
ीं ाने ववकास तनयींत्रण तनयमावली ३३(७) व
ु ग
३३(९) व म्हाड अधितनयमात सि
आहे .
ु ारणा करण्याची कायावाही सरु
ु

िोकादायक इमारतीींच्या सरु क्षक्षततेच्या दृजष्कोनातन
ु अशा इमारतीींची दरु
ु स्ती /

्े कू लावणे, िोकादायक भाग पाडून ्ाकणे, भाडेकरु / रदहवाशी याींना सींक्रमण

भशबीरात स्थलाींतररत करण्याचा कायाक्रम मब
ुीं ई दरु
ु स्ती व पन
ु रा चना मींडळाकडून
प्राध्यानाने हाती घेतला िात आहे

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

सांसिार ग्रप
ु ने विविध िांपन्याांच्या माध्यमातन
ू
गांत
ु िणि
ू दाराांची िेलेली फसिणि
ू

(३१)

*

९९७८२

श्री.सरु े श गोरे (खेि आळां दी) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सींस्कार ग्रप
ु ने ववववि कींपन्याींच्या माध्यमातन
ू बचत ग् उघडून अशा
बचत ग्ात गत
ुीं वणूक केल्यास आकषाक व्यािाने परतावा दे ण्याचे आभमष
दाखवन
ू ददनाींक १५ माचा, २०१३ ते माहे फे्व
ु ारी, २०१६ या कालाविीमध्ये

िवळपास ३५ हिार मदहलाींसह ५० हिार गत
ींु वणक
ू दाराींची सम
ु ारे २५० को्ी वा
त्याहून िास्त रुपयाींची फसवणूक केल्याचे तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, या सींदभाात ददघी पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गन्
ु ्यातील
मख्
ु य आरोपी अिूनही फरार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गत
ुीं वणूकदाराींची कोट्यविी रुपयाींची फसवणूक करणा्या

आरोपीींना पकडण्यासाठी तसेच गत
ींु वणक
ू दाराींचे पैसे परत भमळण्यासाठी उपरोक्त
प्रकरणाचा तपास आधथाक गन्
ु हे शाखेकडे द्यावा अशी मागणी गत
ुीं वणूकदाराींनी
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, गत
ींु वणक
ीं ाने फरारी आरोपीींना
ू दाराींच्या मागणीच्या अनष
ु ग

पकडण्यासाठी तसेच या प्रकरणाचा तपास आधथाक गन्ु हे शाखेकडे दे ण्याबाबत
शासन स्तरावरून कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) सींस्कार ग्रप
ु ने ववववि कींपन्याींच्या माध्यमातन
ू बचत

ग् उघडून अशा बचत ग्ात गत
ुीं वणक
ू केल्यास आकषाक व्यािाने परतावा

दे ण्याचे आभमष दाखवन
ू ददनाींक १५ माचा २०१३ ते माहे फे्व
ु ारी २०१६ या
कालाविीमध्ये

एकूण

१५९

साक्षीदाराींकडे

केलेल्या

तपासात

८,०८,६५,०००/- रूपयाींची फसवणक
ू केल्याचे उघडकीस आले आहे .

आतापयात

(२) (३) व (४) सदर प्रकरणी सहा आरोपीववरूद्ध ददघी पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.
क्र. ०१/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६७, ४६८, २०१, ३४ महाराषर

ठे वीदाराींच्या (ववत्तीय आस्थापनामिील) दहतसींबि
ीं ाचे रक्षण अधितनयम १९९९ चे
कलम ३ व ४ प्रमाणे गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर गन्
ु ्यात एका
आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे .

गन्
ु हा तपासावर आहे . सदर गन्
ु ्यातील

गत
ुीं वणूकदार याींनी गन्
ु ्याचा तपास आधथाक गन्
ु हे शाखेकडे दे ण्याबाबत मागणी
केलेली नाही. परीं तु सदर गन्ु ्याचा तपास स्थातनक पोलीसाींनी आधथाक गन्ु हे

शाखेच्या मदतीने करावा असे पोलीस सह आयक्
ु त, पण
ु े शहर याींनी आदे श ददले
आहे त. तसेच सदर गन्
ु ्यातील उवारीत ५ आरोपीींना अ्क करण्याच्या दृष्ीने

सवातोपरी प्रयत्न करण्यात येत असन
ू त्याींच्या लक
ु आऊ् नो्ीस काढलेल्या
आहे त.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मुांबई शहरात झोपिपट्टी पुनिासन प्राधधिरणामाफात िे/पूिा विभागातील
प्रिल्पबाधधताांच्या सदननिा तायायात घेण्याबाबत

(३२)

*

१०१९०५

श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पि
ू )ा :

सन्माननीय गह
ृ ननमााण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई शहरात झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधिकरणामाफात झोपडपट्टी पन
ु वासन
योिनेंतगात ववकभसत होत असलेल्या प्रकल्पामध्ये के/पव
ू ा ववभागाच्या हद्दीत ७३
प्रकल्पामिून ४१५४ प्रकल्पबाधिताींना सदतनका भमळणार आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, काही प्रकल्प पण
ू ा होऊन १० ते १५ वषााचा कालाविी उल्ूनही

त्यातील प्रकल्पबाधिताींसाठीच्या सदतनका प्राधिकरणाने ताींत्रत्रक बाबी पढ
ु े करून
तालयात घेतल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यापैकी काही सदतनका पी.ए.पी.या ववकासकाने परस्पर

ववकल्याबाबत व काही सदतनका भाडेतत्वावर ददल्याबाबत प्राधिकरणाने चौकशी
केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

के/पव
ू ा ववभागातील आिपयंत बाींिून तयार असलेल्या

प्रकल्पबाधिताींच्या सदतनका प्राधिकरणाने तालयात घेऊन के/पव
ू ा ववभागातील

रस्ता रुीं दीकरण, नाले रुीं दीकरण, मनोरीं िन मैदान या मिील प्रकल्पबाधिताींना
सदर सदतनका उपललि करून दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) के/पव
ू ा ववभागात एकूण ८० योिनेमध्ये ४९८८ प्रकल्प
बाधित सदतनका ददसन
ू येत असन
ू ववकभसत होत असलेल्या प्रकल्प बाधित

सदतनकाींची सींख्या ही त्याींच्या पात्र-अपात्रते नस
ु ार कमी िास्त होत असते असा
झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधिकरणाचा अहवाल आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रत्येक पी.ए.पी. यक्
ु त प्रकल्पाींची कालबध्द पध्दतीने पडताळणी करुन
गैरप्रकार आढळल्यास तनयमोधचत कायावाही करण्याबाबत प्राधिकरणास सच
ू ना
दे ण्यात आल्या आहे त.
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(४) झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधिकरणाने भमळकत व्यवस्थापन ववभाग तयार

केलेला असन
ू सदर ववभागामाफात प्रकल्पबािीत सदतनका उपललि झाल्यावर
त्या सदतनकाींचे व्यवस्थापन व वा्पाच्या सींबधीं िचे काम करण्यात येत
असल्याबाबत प्राधिकरणाचा अहवाल आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पुणे शहरातील ििगाि शेरी भागातील पाणी माकफया ि महानगरपाशलिेचे
अधधिारी ि िमाचारी सांगनमताने पाण्याची विक्री िरीत असल्याबाबत

(३३)

*

९९९२४

श्री.जगदीश मळ
ु ीि (ििगाि शेरी) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पण
ु े शहरातील वडगाव शेरी भागातील वपण्याच्या पाण्याची ताींत्रत्रक अडचण
होत असल्याचे पाहून या भागातील पाणी माकफया महानगरपाभलकेच्या काही
अधिकारी व कमाचा-याींशी सींगनमत करुन कमी दराने पाणी खरे दी करुन
नागररकाींना िादा दराने

्ँ करद्वारे ववकत असल्यामळ
ु े ते महानगरपाभलकेची व

नागररकाींची फसवणक
ू करीत असल्याची बाब तनदशानास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची तक्रार नागररकाींनी महानगरपाभलकेकडे करुन
दे खील त्याकडे दल
ा करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, तक्रार करुन दे खील सींबधीं ित अधिकारी व कमाचा-याींववरुध्द

कारवाई करण्यास ववलींब कररत असल्याप्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) वडगावशेरी भागात काही वेळा ववि खींडीत
होणे, पाणी गळती, भौगोभलक जस्थती, इत्यादी कारणामळ
ु े पाणी परु वठ्यामध्ये

अतनयभमतता होते. त्यामळ
ु े याभागातील नागररकाींना कमी दाबाने व अपरु ा पाणी
परु वठा होतो, ही वस्तजु स्थती आहे .
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ज्यावेळी वडगावशेरीतील काही भागात वरीलप्रमाणे अपरु ा पाणी परु वठा

होतो, त्यावेळी तेथील नागररकाींच्या पाण्यासाठी तक्रारी प्राप्त होतात हे खरे
आहे .

सदर

दठकाणावरील

पींवपींग

्ँ कर

भरणा

केंद्रातन
ू

गावठाणातील काही गावात पींवपींगव्दारे पाणीपरु वठा केला िातो.

्ँ करव्दारे

व

या केंद्रावरून सम
ु ारे १८ ते २० खािगी पासिारकाींना ्ँ कर भरून

भमळण्यासाठी परवानगी ददली आहे . असे सम
ु ारे ११० ते १३० ्ँ कर प्रततददनी
पाणीपरु वठा करतात.
तनववदा

काढून

घेतलेले

्ँ कर

व

महानगरपाभलकेच्या

ववभागाच्या ्ँ करमाफात ववनामल्
ु य पाणीपरु वठा केला िातो.

पाणीपरु वठा

खािगी ्ँ करना पण
ु े महानगरपाभलकेमाफात रूपये ४७३ व रूपये ५७३ या

दराने पाणीपरु वठा करण्यात येतो.

तथावप, सदर ्ँ करव्दारे करण्यात येणा्या

पाणीपरु वठ्याचे दर तनजश्चत नाहीत. असे दर तनजश्चत करून दे ण्याबाबत पण
ु े
महानगरपाभलकेस सच
ू ना दे ण्यात येत आहे त.

सदरच्या दठकाणी प्रत्येक ्ँ करला िी.पी.एस. यींत्रणा बसववलेली असन
ू

फक्त पण
ु े महानगरपाभलकेच्या हद्दीमध्येच पाण्याचा परु वठा केला िातो.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

खेि (जज.रत्नाधगरी) नगरपाशलिा हद्दीतील भख
ां शशितेज आरोग्य सेिा
ू ि
सांसथेस बेिायदे शीरपणे ददल्याबाबत

(३४)

*

१०२१६६

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) खेड (जि.रत्नाधगरी) नगरपाभलका

हद्दीतील भस्ी सवे नीं.१४९०, १६००

चौरस मी्र हे क्षेत्र परू रे षख
े ाली येणा-या बाधित आरक्षक्षत क्षेत्रामध्ये येत असन
ू ही

नगरपाभलकेने हा भख
ू ींड भशवतेि आरोग्य सेवा सींस्थेस तनयमबा्यररता व
महसल
ू आणण बाींिकाम ववभागाींची परवानगी/ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता

वावषाक १०० रुपये या अल्प दरात ददल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, खेड शहराची ववकास योिना ही शासनाच्या नगर ववकास व

आरोग्य ववभागाकडील अधिसच
ू ना क्र.द्.पी.एस.१५७२/५७५२५/डलल-ु २ ददनाींक ४

िानेवारी, १९७४ अन्वये मींिरू असन
ू सदरहू िागा हररत क्षेत्र म्हणून आरक्षक्षत
असतानाही खेड नगरपाभलकेच्या मख्
ु याधिकारी याींनी सदरहू सींस्थेस ही िागा
भमळावी याकररता ददनाींक ३० मे, २००६ रोिी वा त्या सम
ु ारास

सधचव,

नगरववकास ववभाग याींना पाठववलेल्या पत्रात “या िागेवर कोणतेही आरक्षण
नाही” असे नमद
ू केले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर पत्राद्वारे खो्ी मादहती दे ऊन

सींस्थेचा फायदा होण्याच्या

दृष्ीने सन २००६ मध्ये महानगरपाभलकेने मान्यता भमळवली व उक्त िागा

ददनाींक १४ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास दरवषी रु.१०० फक्त या दराने
भाडेतत्वावर ददली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू सींस्थेने या िागेवर बाींिकाम करतानाही तनयमाींचा भींग
केला असन
ू साींडपाण्याचा तनचरा होण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था न केल्याने
खाींबतळ्यातील पाणी दवु षत झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात
काय आढ़ळून आले व त्यानस
ु ार सींबधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४) अशा आशयाची तक्रार मा.
लोकप्रतततनिीींकडून प्राप्त झाली आहे .

(५) प्राप्त तक्रारीच्या अनष
ीं ाने तक्रारीतील मद्द्
ु ग
ु याींची मद्द
ु ेतनहाय चौकशी करुन
अहवाल सादर करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींना कळववण्यात आले
आहे .

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

(३५)

*

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

पुणे शहरातील िेंग्यू रोगाचा प्रसार रोखण्याबाबत
९५३६४

श्री.शभमराि तापिीर (खिििासला), श्री.जगदीश मळ
ु ीि

(ििगाि शेरी), श्री.योगेश दटळे िर (हिपसर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
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(१) पण
ु े शहरात डेंग्यच्
ू या आिारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असन
ू
अद्यापपयंत ४ हिार सींशतयत रुग्ण आढळून आले असन
ै ी ६ िणाींचा
ू त्याींपक

मत्ृ यू झाला असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महानगरपाभलकेकडून डेंग्यच
ू ा प्रसार रोखण्यासाठी

योग्य प्रकारे

प्रततबींिात्मक उपाययोिना करण्यात न आल्याने रुग्णाींमध्ये वाढ होत आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, डेंग्यच्
ू या आिारावर तनयींत्रण भमळववण्यासाठी शासनाने कोणती
उपाययोिनात्मक कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) पण
ु े महानगरपाभलका कायाक्षेत्रात िानेवारी, २०१७ ते
नोव्हें बर, २०१७ या कालाविीत डेंग्यू आिाराने बािीत असलेल्या सींशयीत

रुग्णाींची सींख्या ५,७६७ असन
ू तनजश्चत तनदान झालेल्या रुग्णाींची सींख्या १४९७
इतकी आहे . त्यापैकी ५ रुग्णाींचा मत्ृ यू झालेला आहे .

(२) व (३) अतनयमीत व ददघाकाळ पावसामळ
ु े डेंग्यू आिाराच्या
झाली होती, ही वस्तजु स्थती आहे .

प्रमाणात वाढ

तथापी सदरच्या आिारावर प्रततबींि करण्यासाठी पण
ु े महानगरपाभलकेकडून

वेळोवेळी खालील उपाययोिना करण्यात येतात –

 साथीच्या रोगाचे तनयमीत सवेक्षण करण्यात येत.े

 कक्किन्य आिाराच्या प्रततबींिासाठी तनयभमत कक्कशास्त्रीय सवेक्षण
करण्यात येत.े

 कक्किन्य आिाराच्या प्रततबींि व तनयींत्रणासाठी कक्कनाशक औषिाींची
फवारणी व िम्र
ु फवारणी करण्यात येत.े

 सावाितनक क्षेत्रातील आरोग्य अधिकारी व तनम्न वैद्यककय कमाचारी व
खािगी वैद्यककय व्यावसायीक याींना पावसाळा व त्यानींतर उद्भवणा्या

आिाराींचे तनदान, उपचार, प्रततबींि व तनयींत्रण याबाबत प्रभशक्षण दे ण्यात
येत.े
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 साथीच्या रोगाच्या तनदानासाठी आवश्यक प्रयोगशालेय सवु विा उपललि
आहे त.

 औषि व इतर सािन सामग्र
ु ीचा आवश्यक साठा उपललि करून ददला िातो.

 घनकचरा व्यवस्थापन, िल, अततक्रमण, ड्रेतनि इ. ववभागाींशी समन्वय
सािण्यात येतो.

 ववववि िनसींपका माध्यमातन
ू लोकप्रबोिन करण्यात येत.े

 डासोत्पत्तीस कारणीभत
ू व्यक्ती / सींस्था याींना ही स्थाने नष् करण्यासाठी
नो्ीसा बिावण्यात आल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुलुांि-गोरे गाांि शलांिरोििर रुग्णालयासाठी आरक्षक्षत असलेल्या
(३६)

भूखि
ां ािर सुपरसपेशाशलटी रुग्णालय उभारण्याबाबत

*

९९६६६

श्री.अशोि पाटील (भाांिूप पजश्चम) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मल
ु ड
ुीं -गोरे गाींव भलींकरोडवर रुग्णालयासाठी आरक्षक्षत असलेल्या २१,५९३
चौ.मी्रचा

भख
ू ींड

सन

२०१३

मध्ये

महानगरपाभलकेला

रुग्णालयाच्या उभारणीसाठी भमळाला, हे खरे आहे काय,

सप
ु रस्पेशाभल्ी

(२) असल्यास, महानगरपाभलकेने सप
ु रस्पेशाभल्ी रुग्णालयाच्या उभारणीसाठी
रुपये १५० को्ीींची तरतद
ू केली असताींनाही महानगरपाभलका आयक्
ु ताींनी सदर

भख
ू ींडावरील सप
ु रस्पेशाभल्ी रुग्णालयाच्या उभारणीबाबत काहीच तनणायात्मक

कायावाही न केल्याने झालेल्या ववलींबामळ
ीं ापैकी ८०० चौ.मी्रचा
ु े सदर भख
ु ड
भख
ू ींड

खासगी

ववकासकाला

मा.न्यायालयाच्या

महानगरपाभलकेला द्यावा लागला, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

मल
ु ड
ुीं ,

भाींडुप,

ववक्रोळी

पररसरातील

आदे शानस
ु ार
हिारो

मब
ुीं ई

रुग्णाींसाठी

सप
ु रस्पेशाभल्ी रुग्णालयाची आवश्यकता असताींनाही व रुग्णालय उभारणीसाठी

रुपये १५० को्ीच्या तनिीची तरतद
ू असताींनाही अद्यापपयंत रुग्णालय
बाींिण्याच्या दृष्ीने तनणायात्मक कायावाही न करण्याची कारणे काय आहे त व

यासाठी िबाबदार असणा्याींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) ववकास तनयींत्रण तनयमावली ५७(४)(क) अन्वये मौिे

नाहूर येथील औद्योधगक क्षेत्रात वसलेल्या न.भ.ू क्र. ६८१/७, ६८१/८, ६८१/९,
६८१/११ व ६८१/१२ या भख
ीं ावर तनवासी वापर अनज्ञ
े करताींना १८,७६५.३०
ू ड
ु य
चौ.मी. चा भख
ींु ई महानगरपाभलकेस “ववकास हस्ताींतरण हक्काच्या”
ू ींड बह
ृ न्मब
मोबदल्यात माहे नोव्हें बर २०१३ मध्ये उपललि झाला आहे .

माहे फे्व
ु ारी २०१५ मध्ये सदर सवु विा भख
ू ींडावर प्रारुप ववकास आराखडा

२०३४ मध्ये रुग्णालयाचे आरक्षण दशाववण्यात आले आहे .

(२) सदर भख
ू ींडावरील रस्याचे क्षेत्रफळ सवु विा भख
ू ींडामध्ये समायोजित
करण्यापकररता ववकासकाने मा.उच्चम न्यायालय, मब
ुीं ई मध्ये याधचका दाखल
केली होती.

सदर याधचकेत मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक २९.१०.२०१५ रोिी तनकाल

दे ताींना ववकासकाची सदर ववनींती मान्य केली होती.

सदर आदे शाववरुध्द बहृ न्मब
ुीं ई महानगरपाभलकेने मा.सवोच्च न्यायालयात

दाखल केलेल्या आव्हान याधचकेत, मा.उच्च न्यायालयाचा तनणाय ददनाींक
११.०१.२०१६ रोिी कायम ठे वण्यात आला आहे .

तद्नींतर बह
ुीं ई महानगरपाभलकेकडून सदर सवु विा भख
ू ींडामिून
ृ न्मब

८२०९.३० चौ.मी. चा भख
ू ींड ववकासकास परत करण्यात आला आहे .

सदर प्रकरणी ववकासकास परत करण्यात आलेला सवु विा भख
ू ींड बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाभलकेच्या मल््ी स्पेिशाभल्ी रुग्णानलयाच्यार एकत्रत्रत ववकास

करण्याकररता पन्
ु हा अधिग्रहण करण्याबाबतची कायावाही महानगरपाभलकेमाफात
सरु
ु आहे .

(३) व (४) सदर भख
ू ींडावर अींदािे ३६० रुग्णशय्येचे सप
ु र स्पेशाभल्ी रुग्णालय
उभारणीसाठी तनयक्
ु ती करण्यात आलेल्या सल्लागाराींमाफात आराखडे तयार

करण्यात आले असन
ू , तनववदा प्रकक्रया सरु
ु करण्याची कायावाही करण्यात येत
आहे .

सदर कामासाठी बह
ुीं ई महानगरपाभलकेमाफात प्रथमत: सन २०१४-१५
ृ न्मब

या वषााच्या अथासक
ीं ल्पात रु. ५० लाख व तद्नींतर प्रततवषी रु. १० लाख इतक्या
नाममात्र रकमेची (्ोकन प्रोजव्हिन) तरतद
ू करण्यात आली आहे .
-----------------
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शेिगाि (जज.अहमदनगर) येथील शेति-याांच्या आांदोलनात जाळपोळ ि
(३७)

*

दहांसाचार िरणाऱ्या गुन्हे गाराांिर िारिाई िरण्याबाबत

१०३१५३

(पाथरी) :

श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपरू ), श्री.मोहन फि

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ऊसाला प्रतत्न ३१००/- रु. भाव भमळावा या मागणीसाठी शेवगाव

(जि.अहमदनगर) येथे शेतक्याींनी ददनाींक १५ नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्या
सम
ु ारास केलेले आींदोलनातील तनमााण झालेला दहींसाचार शाींत करण्यासाठी
पोभलसाींनी गोळीबार केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खानापरू (ता.शेवगाव, जि.अहमदनगर) येथे पोभलसाींच्या
गोळीबारात २ िण िखमी झाले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

शेक्याींचे

आींदोलनात िाळपोळ व

दहींसाचार करणा्या

गन्
ु हे गाराींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१)

व (२) आींदोलनाची पररजस्थती तनयींत्रणाबाहे र िात

असल्याचे पाहून पोलीसाींनी आकाशाच्या ददशेने २ ललँ क राऊींड फायर केले. परीं त,ु
िमाव अधिक दहींसक झाल्याने व िमावाला सच
ू ना दे वन
ू ही िमाव शाींत न

झाल्याने एस.एस.आर. रायफल मिून ३ प्लॅ स््ीकचे राऊींड फायर केले. त्यानींतर
िमावाच्या ददशेने शॉ्गनमिून ७ जस्प्लीं्र फायर केले. त्यामिील छ्याने
िमावातील २ इसम ककरकोळ िखमी झाले. िखमी इसमाींनी अहमदनगर

मिील खािगी हॉजस्प्लमध्ये उपचार घेतला असन
ू त्याींना डडस्चािा दे ण्यात
आला आहे .
(३)

सदर घ्नेबाबत शेवगाींव पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.नीं. ३९८/२०१७ भा.दीं .वव.

कलम ३०७, १४३, १४७, १४८, १४९, ४३५, ३५३, ३३२, ३३३, ३४१, ३३७, ३३८,
४२७, महाराषर सावाितनक मालमत्ता ववरुपणास प्रततबींि अधितनयम कलम ३,
७ व कक्रमीनल लॉ-अमें डमें ् ॲक्् कलम ७ व म. पो. ॲक्् कलम ३७(१)(३),

१३५ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल केला आहे . सदर प्रकरणी १६ आरोपी तनषपन्न झाले
आहे त. यापैकी १० आरोपीींना अ्क केली असन
ू सध्या ते िामीनावर मक्
ु त
आहे त. गन्
ु ्याचा तपास सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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जायिा प्रिल्पाचे भूसांपादनाचे िाम जलदगतीने होण्याबाबत
(३८)

*

९९५२९

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुि) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पण
वाहणा्या मळ
ु े शहराच्या मध्यभागातन
ू
ु ा-मठ
ु ा नद्याींचे प्रदष
ू ण

रोखण्यासाठी व शहरातील साींडपाण्यावर १०० ्क्के प्रकक्रया होण्यासाठी
महानगरपाभलका मळ
ु ामठ
ु ा सींविान प्रकल्पाींतगात १३ नवे साींडपाणी प्रकक्रया
प्रकल्प उभारणार असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकल्पासाठी भस
ीं ादन प्रकक्रया करण्यासाठी केंद्र शासनाने
ू प
महानगरपाभलकेला माचा मदहन्यात रुपये २६ को्ी

ददले होते व त्या मिून

८.९१ हे क््र िभमनीचे भस
ीं ादन करणे अपेक्षक्षत होते परीं तु पाच मदहन्यानींतरही
ू प

केवळ १.२४ हे क््र िभमतनचेच सींपादन झाल्याचेही तनदशानास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सल्लागाराची

या

तनयक्
ु ती

योिनेच्या
झाली

तनववदा

नसल्याने

प्रकक्रयेसाठी

ववलींब

होत

महानगरपाभलका प्रशासन करत आहे, हे ही खरे आहे काय,

केंद्र

शासनाकडून

असल्याचा

दावा

(४) असल्यास, िायका प्रकल्पाचे भस
ीं ादनाचे काम िलदगतीने होणे व
ू प
यामध्ये

ववलींब करणा्या सींबधित अधिका्याींवर कारवाई करणेबाबत शासनाने

कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) पण
ु े शहरामध्ये राषरीय नदी सींविान कृती
कायाक्रमाींतगात एकूण ११ मैलापाणी शध्
ु दीकरण केंद्र उभारण्यात येणार आहे त हे
खरे आहे .

(२) केंद्र शासनाने पण
ु े महानगरपाभलकेस सदर प्रकल्पाींसाठी अद्यापपयंत रूपये
२५.९९ को्ी एवढी रक्कम ददलेली आहे हे खरे आहे . या तनिीपैकी भस
ीं ादन
ू प

प्रकक्रयेसाठी अद्यापपयंत रूपये १७ को्ी २३ लाख एवढी रक्कम जिल्हाधिकारी,
पण
ु े याींच्याकडे भरणा केलेली असन
ू रूपये ५ को्ी ३१ लाख एवढी रक्कम भरणा
करण्याची कायावाही सरू
ु आहे .
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भस
ीं ादनाचे क्षेत्र : ू प

• या प्रकल्पाींच्या भस
ीं ादन प्रकक्रयेसाठी एकूण ९.६० हे . क्षेत्र सींपादीत करणे
ू प
अपेक्षक्षत आहे .

• त्यापैकी ०.२३ हे . इतके ॲभमतन्ी स्पेसचे क्षेत्र पण
ु े महानगरपाभलकेच्या
तालयात आले आहे .

• वारिे, वडगाव खुदा आणण मड
ीं ादन प्रकक्रया राबवन
ुीं वा येथील प्रकल्पाींसाठी भस
ू प
ू
सम
ु ारे ४२३२८.५५ चौ.मी. िभमनीचे सींपादन करण्याची कायावाही सरू
ु आहे .
तथावप, यापैकी कोणत्याही िभमनीची सींपादनाची प्रकक्रया पण
ू ा झालेली नाही.
• उवाररत प्रकल्पाींचे भस
ीं ादनाची प्रकक्रया सरू
ू प
ु करण्यात येणार आहे .

(३), (४) व (५) भस
ीं ादनासाठी आवश्यक रक्कम उपललि नसणे, ऑनलाईन
ू प
पध्दतीने जिल्हाधिकारी, पण
ु े याींच्याकडे रक्कम भरण्यासाठी झालेल्या अडचणी
यामळ
ीं ादनाच्या कायावाहीस ववलींब झाला आहे , ही वस्तजु स्थती आहे .
ु े भस
ू प

तथावप, वारिे व वडगाव (ब.ु ) या प्रकल्पासाठीची रक्कम जिल्हाधिकारी,

पण
ु े याींचेकडे भरणा केली असन
ू मड
ुीं वा प्रकल्पासाठीची रक्कम भरण्याची
कायावाही सरू
ु आहे .

या योिनेसाठी सल्लागार नेमणूक लवकरात लवकर करण्यासाठी पण
ु े

महानगरपाभलकेने केंद्र शासनाकडे वेळोवेळी पाठपरु ावा केलेला आहे .
-----------------

मांब
ु ई मधील महानगरपाशलिेच्या एम िॉिामध्ये नागररिाांना
पाणी विित घ्यािे लागत असल्याबाबत

(३९)

*

९५०१८

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.बाळासाहे ब

थोरात (सांगमनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्रीमती
ननमाला गावित (इगतपरू ी), िॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू ििेगाि), श्री.सांग्राम थोपटे

(भोर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.हषािधान सपिाळ (बल
ु ढाणा),
अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.जयिुमार गोरे (माण) :
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) गोवींडी (मब
ुीं ई) येथील एम वॉडामध्ये ८१ हिार ४३७ कु्ूींबे पाणी ववकत घेत
असल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मानखुदा-भशवािीनगर मिील एम-पव
ू ा प्रभागातील

सम
ु ारे ५०

्क्के नागररकाींचे दरमहा उत्पन्न रु.६ हिारापेक्षा कमी असतानाही येथे

वषााकाठी ८८ को्ी रुपयाींचे पाणी ववकले िात असल्याची बाब अपनालय सींस्थेने
भशवािीनगर भागातील नागररकाींच्या आयषु यावर आिाररत तयार केलेल्या

लाईफऑन दद माजिान चद्ं ग ररअभल्ीि या अहवालात नमद
ू केल्याची बाब
माहे फे्व
ु ारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आली, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, भशवािी नगरात ६ लाख रदहवाशी रहात असन
ू त्याींचे दरमहा
उत्पन्न सहा हिाराहून कमी आहे, त्याींचे दरडोई उत्पन्न ४० रुपये असन
ू दोन
लाख १० हिार रदहवाशाींच्याकडे भशिापत्रत्रका नसल्याचे उपरोक्त अहवालात
नमद
ू करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या भागातील नागररकाींना दररोि वपण्यासाठी आणण अन्य

गरिाींसाठी पाणी ववकत घ्यावे लागत असन
ू वषााला ८८ को्ी रुपये पाण्यासाठी
मोिावे लागत असल्याचेही सदर अहवालात नमद
ू करण्यात आले आहे, हे ही खरे
आहे काय,
(५)

असल्यास,

अत्यावश्यक

मब
ुीं ईसारख्या

बाबीींसाठी

पैसे

शहरात

दे ऊन

गोरगरीब

पाणी

ववकत

लोकाींना
घ्यावे

पाण्यासारख्या

लागत

असन
ू

महानगरपाभलकेचेच पाणी ववकून करोडो रुपये कमववणा्या पाणी परु वठादार व

त्याींना सहाय्य करणारे महानगरपाभलकेचे अधिकारी याींची शासनाने चौकशी केली
आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) तसेच एम वॉडामिील पाणी समस्या सोडववण्याबाबत शासनस्तरावरुन
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) “गोवींडीमध्ये पाणीबाणी” अशा आशयाची बातमी

ददनाींक १४.०९.२०१७ रोिीच्या दै तनक महाराषर ्ाईम्स या वत्ृ तपत्रामध्ये प्रभसध्द
झाली होती ही वस्तजु स्थती आहे .
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(२), (३) व (४) ददनाींक १४.०९.२०१७ रोिीच्या दै तनक महाराषर ्ाईम्स या
वत्ृ तपत्रामध्ये अशा आशयाची बातमी प्रभसध्द करण्यात आली होती.

तथावप, अपनालय या सींस्थेने भशवािीनगरमिील नागररकाींचे दरमहा

उत्पन्न व त्याींच्याकडून पाणी खरे दी करण्याकररता केलेला खचा याबाबतची

मादहती कोणत्या आिारावर प्राप्त केली याबाबत बह
ुीं ई महानगरपाभलकेकडे
ृ न्मब
कोणतीही मादहती उपललि नाही अथवा त्याबाबतची कोणतीही मादहती सदर
सींस्थेने महानगरपाभलकेस कळववलेली नाही.

(५) व (६) गोवींडी “एम” वॉडामध्ये पाणी परु वठा करण्यासाठी बह
ुीं ई
ृ न्मब
महानगरपाभलकेमाफात खालीलप्रमाणे कायावाही करण्यात आली/येत आहे :-

• रकफक नगर येथील बहुताींश भाग व सींत तनरीं कारी नगर या पररसरातील ६७७
दठकाणी िलिोडण्या दे ण्यात येऊन ददनाींक ११.०५.२०१७ पासन
ू पाणी परु वठा
सरु
ु करण्यात आला आहे .

• उवाररत भागात िलिोडण्याींसाठी दे वनार डींवपींग ग्राऊींड येथे १८०० मी. लाींबीची
व ७५० भममी. व्यासाची िलवादहनी ्ाकण्याचे व तेथील अींतगात पररसरात

िलवादहन्याींचे िाळे ्ाकण्याचे काम िानेवारी २०१८ पयंत पण
ू ा होणे अपेक्षक्षत
आहे .

• त्यादरम्यान तेथील रदहवाशाींना त्याींच्या मागणीनस
ु ार खािगी ्ँ करद्वारे पाणी
परु वठा करण्यात येत आहे .

• सदर पररसरातील वाढलेल्या लोकसींख्येचा ववचार करता, मागील १० वषांत

तेथील पाणी परु वठयात १० द.ल.भल. ते २२ द.ल.भल. इतकी वाढ करण्यात
आलेली आहे .

(७) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

तोंिचीर (ता.उदगीर, जज.लातरू ) येथील अिैध दे शी दारू विक्रीला विरोध
िरणाऱ्या मदहलेस उदगीर ग्रामीण पोशलसाांनी िेलेली मारहाण

(४०)

*

१०३०७३

अॅि.िारीस पठाण (भायखळा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

56
(१) तोंडचीर (ता.उदगीर, जि.लातरू ) येथील अवैि दे शी दारू ववक्रीला ववरोि

करणा्या मींगल िािव या मदहलेस उदगीर ग्रामीण पोभलसाींनी मारहाण केल्याचे

तसेच वररषठ पोभलस अधिका्याींनी याबाबतच्या तक्रारीची दखल घेतली
नसल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, तक्रारदार मदहलेस उदगीर पोलीस ठाण्याच्या कोठडीत रात्रभर
बींद करून तेथील पोभलसाींनी ततला अमानष
ु णे मारहाण केली, हे ही खरे आहे
काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार दोषीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) तसेच उपरोक्त दठकाणी सरू
ू असलेली अवैि दारू ववक्री बींद करण्याबाबत
व

राज्यात दारूबींदी लागू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा

करण्यात येत आहे ,

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

(३) व (४) दद.१५/०९/२०१७ रोिी मींगल िािव व त्याींचेववरोिातील सरोिना
िािव याींनी परस्पर ववरोिी ववनयभींगाच्या तक्रारी ददल्या होत्या. सदर दोन्ही
मदहलाींच्या तक्रारी मदहला पोलीस कमाचारी व मदहला दक्षता सदस्या याींच्या

उपजस्थतीत दाखल करून घेण्यात आल्या आहे त. परीं तु सरोिना िािव याींचे

तक्रारीवरून मींगल िािव याींचे ववरूध्द गन्ु हा दाखल करीत असताना मींगल
िािव याींनी सरकारी काम करण्यास मज्िाव करून सरकारी कामात अडथळा

केल्याने त्याींचेववरुध्द उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.नीं. ३७१/२०१७ कलम
३५३, ३२३, ५०४, ५०६ भा.दीं .वव. अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर

गन्
ु ्याचा तपास पण
ू ा झाला असन
ू गन्
ु ्यात आरोपी मदहलेस अ्क करून
मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असन
ू प्रकरण न्यायप्रववषठ

आहे . या प्रकरणी सदर मदहलेस पोलीसाींनी मारहाण केली नसल्याचे वैद्यकीय
अहवालावरून तनषपन्न झाले आहे .
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(५) तोंडचीर (ता.उदगीर, जि.लातरू ) येथे दे शी दारूची चोर्ी ववक्री करणा्या २
आरोपीींववरूध्द दारूबींदी तनयमान्वये कारवाई करण्यात आलेली असन
ू कलम ९३

म.प्रो.ॲक््, कलम ११० ई.ग., कलम १०७ नस
ु ार प्रततबींिात्मक कारवाई
करण्यात आली आहे .

तसेच, राज्यात चींद्रपरू , विाा व गडधचरोली या जिल््यात दारुबींदी

करण्यात आली असन
ू इतर जिल््यात दारुबींदी कायद्यान्वये मद्याचे सवा
व्यापार तनयींत्रत्रत आहे त.

(६) ववलींब झालेला नाही.

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

शमरा-भाईंदरच्या वििास आराखड्यामध्ये आर झोन क्षे्ात फेरफार िरुन
वििासिाांना िोट्यिधी रुपयाांचा फायदा िरुन ददल्याबाबत
(४१)

*

९५१५१

श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर),

श्री.सरदार ताराशसांह (मल
ु ि
ुां ) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) भमरा-भाईंदरच्या सन १९९७ च्या ववकास आराखडयामध्ये ववकासकाींना
कोट्यविी रुपयाींचा फायदा होण्याकरीता आर झोन क्षेत्रात फेरफार करुन

शासनाचा कोट्यविी रुपयाींचा महसल
ू बड
ु ववल्याप्रकरणी माहे नोव्हें बर, २०१६
मध्ये शामसद
ींु र अग्रवाल, शैलेश शहा, मनोि परु ोदहत, रततलाल िैन या
ववकासकाींना तसेच कारकून बबन पारकर इत्यादी याींना फसवणूक व

गैरव्यवहाराच्या गन्
ु हयात अ्क करण्यात आल्याची बाब ददनाींक १६ सप््ें बर
२०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आर झोन मिील ववववि १४ सव्हे क्रमाींकातील भख
ू ींडाबाबत
तपास सरु
ु असल्याने कोणत्याही प्रकारची नोंदणी करण्यात येऊ नये, असे लेखी
कळववले असताींनाही नोंदणी ववभागातील अधिका्याींनी या चौदाही भख
ू ींडावरील

इमारतीींची नोंदणी करुनसध्
ु दा तपास अधिकारी भरत शेळके व तत्कालीन
पोलीस आयक्
ीं ीत नोंदणी अधिकारी याींचेववरुध्द
ु त याींनी ववकासक व सींबि
कोणतीही कायदे शीर कारवाई केली नसल्याची बाब तनदशानास आली, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, आर झोन घोवषत केलेल्या क्षेत्राला नागरी िभमन कमाल िारणा

कायदा लागू असताींनाही, तत्काभलन अप्पर जिल्हाधिकारी भास्कर वानखेड,े
महानगरपाभलका अधिकारी सत्यवान िनेगावे व ददलीप घेवारे याींनी सदर क्षेत्र

िमीन कमाल िारणा कायद्याच्या तरतद
ू ी लागू होण्यापासन
ू मक्
ु त असल्याचे
ववकासकाींना पत्र दे ऊन, ववकासकाींचा कोट्यविी रुपयाींचा आधथाक फायदा व
शासनाचा तो्ा केल्याचे तनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सींबधीं ित दोषीींववरुध्द
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) हे खरे नाही. सदरच्या गन्
ु ्यात केलेल्या तपासामध्ये तनषपन्न झालेले
ववकासक आरोपी याींना अ्क करुन त्याींच्याववरुध्द मा. न्यायालयात दोषारोपपत्र

दाखल केले आहे त. परीं त,ु नोंदणी अधिकारी याींना नोंदणी अधितनयम व तनयम

यातील तरतद
ु ीनस
ु ार भमळकतीची कायदे शीर बाब मालकी हक्क पाहण्याचा
अधिकार नसल्याने व सदरची बाब नोंदणी अधिकारी याींच्या कक्षेतील नसल्याने,
त्याींच्यावर कायदे शीर कारवाई करण्यात आलेली नाही.
(३) हे अींशत: खरे आहे .

तत्काभलन अपर जिल्हाधिकारी भास्कर वानखेडे याींनी सन २०००

सालानींतर पदावर कायारत नसताींना दे खील मागील तारखेचे सदर क्षेत्र िमीन

कमाल िारणा कायद्याच्या तरतद
ु ी लागु होण्यापासन
ू मक्
ु त असल्याचे बनाव्

प्रमाणपत्र हे कायाालयाबाहे र तयार करुन बेकायदे शीरररत्या ववकासकाींना ददले व
ववकासकाींचा कोट्यविी रुपयाींचा आधथाक फायदा व शासनाचा तो्ा केल्याचे
तनषपन्न झाल्याने त्याींना सदर गन्
ु ्यात आरोपी करण्यात आले. परीं त,ु ते दद.

२०.१०.२०१४ रोिी मयत झाल्याने त्याींच्यावर मा.न्यायालयात ॲबे्ेड समरी
पाठववण्यात आलेली आहे .

तसेच, तपासात इतर अधिका्याींचा सहभाग असल्याचे सकृतदशानी

आढळून आलेले नाही.
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(४) व (५)

सदर प्रकरणी चौकशीअींती ठाणे नगर पोलीस ठाणे, ठाणे शहर येथे

ग.ु र.क्र. २०१/२०१६ भा.दीं .वव. कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७०, ४७१, १२० (ब) सह
कलम १३ (१) (ड) भ्रष्ाचार प्रततबींिक कायद्यान्वये ६ आरोपीींववरुध्द गन्
ु हा
दाखल करण्यात आलेला आहे . नमद
ू गन्ु ्यातील ५ आरोपीींववरुध्द मा.
न्यायालयात

दोषारोपपत्र

न्यायप्रववषठ आहे .

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

दाखल करण्यात आलेले असन
ू

सदर

प्रकरण

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

श्रीराम अबान इन्रासरक्चर शल. या वििासिाने बेिायदे शीरररत्या
एफएसआय िापरून िेलेला गैरव्यिहार
(४२)

*

१०१४५६

श्री.ननतेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) श्रीराम अबान इन्रास््क्चर भल.च्या ववकासकाने िी/दक्षक्षण मिील गणपत

कदम मागा लोअर परे ल येथील सब प्लॉ् क्र. ५ बी+६, सी्ी सव्हे क्र.२८८, २८९,
३१०, १/१५४०,२/१५४०, १५४७, १५४९, १/१५३९ व १५५० या भख
ू ींडावर पॅले रॉयल
प्रकल्प उभारताना बेकायदे शीरररत्या तनवासी वसाहत आणण

सावाितनक

वाहनतळाचा एफएसआय वापरून केलेल्या गैरव्यवहारासींदभाात श्री.इफतेखार

ए.शहा सामाजिक कायाकते व मादहती अधिकारी कायाकते याींनी सववस्तर तक्रारी

ददनाींक ३० मे, २१ िून, १८ िुलै व ३१ ऑगस््, २०१७ रोिी मा.नगरववकास
राज्यमींत्री, आयक्
ु त बॄहन्मब
ुीं इा महानगरपाभलका, अततररक्त महानगरपाभलका
आयक्
ु त (शहर), उप मख्
ु य अभभयींता (बी/पी), सी्ी, सहाय्यक आयक्
ु त,
िी/दक्षक्षण ववभाग आददींकडे केल्या आहे त, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, सदरहू तक्रारीनष
ीं ाने चौकशी करण्यात आली आहे काय,
ु ग
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार पढ
ु े कोणती कारवाइा करण्यात आली
वा येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) अशा आशयाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या ही
वस्तजु स्थती आहे .

(२) व (३) मे.िनदहत मींच याींनी पॅले रॉयल इमारतीच्या बाींिकामासींबि
ीं ी
मा.उच्च न्यायालयात िनदहत याधचका क्रमाींक ४३/२०१२ दाखल केली होती.

सदर याधचकेत मा.न्यायालयाने ददनाींक १३.०५.२०१३ रोिी ददलेल्या

आदे शास मे. िनदहत मींच याींनी मा. सवोच्च न्यायालयात आव्हान ददले असन
ू ,
सदर प्रकरणी मा. सवोच्च न्यायालयाच्या जव्दसदस्यीय खींडपीठाने ददनाींक
२४.०४.२०१४ रोिी आदे श ददले होते.

तथावप, सदर आदे शामध्ये मा. सवोच्च न्यायालयाच्या न्यायमत
ू ीच्या

आदे शामध्ये मतभभन्नता झाल्याने सदर याधचकेची सन
ु ावणी मा.सवोच्च
न्यायालयाच्या त्रत्रसदस्यीय खींडपीठासमोर न्यायप्रववषठ आहे .

मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदे शानस
ींु ई महानगरपाभलकेमाफात
ु ार बह
ृ न्मब

पढ
ु ील कायावाही करण्यात येणार आहे .
-----------------

बुलढाणा शहरातील िाहतूि शसग्नल यां्णा बांद असल्याबाबत
(४३)

*

९६४२५

श्री.हषािधान सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(शशिी), श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

(१) बल
ु ढाणा शहरात कायाजन्वत असलेली व नगरपररषद बल
ु ढाणा याींनी ददनाींक

१४ एवप्रल, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास जिल्हा पोलीस प्रशासनाकडे हस्ताींतरीत

केलेली वाहतक
ु भसग्नल यींत्रणा बींद असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये
वा त्या दरम्यान तनदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अपरु े वाहतक
ा ामळ
ू पोभलस बळ व पोलीस दलाच्या दल
ु क्ष
ु े सदर
वाहतक
ू भसग्नल यींत्रणा बींद आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
तनषपन्न झाले व तदनस
ु ार बल
ु ढाणा शहरातील बींद असलेली वाहतक
ू भसग्नल

यींत्रणा सरु
ु करण्याबाबत व त्यासाठी आवश्यक वाहतक
ू पोभलस बळ उपललि
करुन दे णेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) नगर पररषद, बल
ु ढाणा याींचेकडून ददनाींक
१५.०४.२०१६

रोिी

भसग्नल

यींत्रणा

पोलीस

स््े शन,

बल
ु ढाणा

याींचक
े डे

हस्ताींतरणाबाबत कळववले आहे . सदरची भसग्नल यींत्रणा ताींत्रत्रक त्रबघाडामळ
ु े

जललींककीं ग मोडवर होती. त्यानस
ु ार बल
ु ढाणा पोलीसाींकडून नगर पाभलका
प्रशासनाला भसग्नल यींत्रणेतील त्र्
ा ा करणेबाबत कळववण्यात आले होते.
ु ीींची पत
ु त

नगर पाभलका प्रशासनाकडून सदर भसग्नल यींत्रणेतील त्र्
ा ा करण्यात
ु ीींची पत
ु त
आल्याने ददनाींक ११.१२.२०१७ रोिी भसग्नल यींत्रणा सरु
ु करण्यात आलेली आहे .

शहरातील वाहतक
तनयींत्रणाकरीता वाहतक
पोलीस बळ परु े से असन
ु
ु
ू

शहरातील ५ भसग्नलवर एकूण ७ वाहतक
ु ी पोलीस कमाचा्याींची डय्
ू ी लावण्यात
येत.े

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िाशलि (जज.पालघर) पोलीस ठाण्याच्या अधधिाऱ्याांििून भूमाकफयाांिर
िारिाई िरण्यास होत असलेला विलांब

(४४)

*

(आष्ट्टी) :

१०३००६

श्री.सांतोष

दानिे

(भोिरदन),

अॅि.भीमराि

धोंिे

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे साततवली (जि.पालघर) येथील सव्हे क्र.२, सव्हे क्र.१२ (दहस्सा क्र.२),

सव्हे क्र. ६६, तसेच सव्हे क्र.६८ या भमळकती भ-ू माकफयाींनी बनाव् कागदपत्र

आणण स्वाक्ष्याींच्या आिारे अन्य व्यक्तीींना ववक्री केल्याचे प्रकरण तपासन
ू
प्रािान्याने आवश्यक कायावाही करण्याबाबतचे आदे श जिल्हा पोलीस अधिक्षक,

पालघर याींना मा.राज्यमींत्री, गह
ृ (ग्रामीण) याींनी ददनाींक ३० मे, २०१७ रोिी वा
त्या सम
ु ारास ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वाभलव पोलीस ठाण्याचे अधिकारी सींबधीं ित भम
ू ाकफयाींवर कारवाई
करण्यास िाणीवपव
ा ददरीं गाई करीत असन
ू क
ू तपासात सींबधित भम
ू ाकफयाींकडील

सदर प्रकरणातील बनाव् कागदपत्रे ददनाींक २५ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्या
सम
ु ारास हस्तगत केलेल्यानींतरही अद्यापपयंत या भम
ू ाकफयाींववरुद्ध कोणतीही

कारवाई केली नसल्याचे ददनाींक १४ नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास
तनदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर गन्
ु ्याचा तपास स्थातनक गन्ु हे ववभागाकडे वगा करण्याची
बाब शासनाच्या ववचारािीन आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले आहे व तद्नस
ु ार सदर प्रकरणातील दोषी पोलीस अधिका्याींवर
तसेच सींबि
ीं ीत भम
ु ाकफयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे . परीं तु सदरचे पत्र ददनाींक ३०.५.२०१७
रोिी ददलेले नसन
ू ते ददनाींक ७.११.२०१७ रोिी ददलेले आहे .

(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी चौकशीअींती वालीव पोलीस ठाणे, पालघर येथे

ग.ु र.क्र. ७६६/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, १२० (ब),

३४ अन्वये ४ आरोपीींववरुध्द गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे . नमद
ू गन्
ु हा
तपासाधिन आहे .

सदर गन्
ु ्याचा तपास स्थातनक गन्
ु हे ववभागाकडे वगा करण्याची बाब

सद्यजस्थतीत ववचाराधिन नाही.

तसेच, या प्रकरणी कोणत्याही पोलीस अधिका्याची कसरु ी आढळून

आलेली नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

समाटा शसटी योजनेंतगात ननिि झालेल्या शहरातील
िामे सांथ गतीने सरु
ु असल्याबाबत
(४५)

*

१०२१९१

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल

(मब
ुां ादे िी), श्री.असलम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली),

प्रा.िषाा गायििाि (धारािी), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), श्रीमती ननमाला
गावित (इगतपरू ी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

राज्यातील दहा शहराींची स्मा्ा भस्ी योिनेंतगात तनवड झालेली असन
ू या

शहराींतील कामे सींथ गतीने सरु
ु आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, तीन वषाात बारा हिार को्ी रुपयाींची कामे पण
ू ा होणे अपेक्षक्षत

असताना आतापयंत आठ शहराींची सम
ु ारे २११ को्ी रुपयाींची कामे पण
ू ा झालेली
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त योिनेंतगात एकूण ककती प्रकल्प कायााजन्वत करावयाचे
आहे त, त्यासाठी ककती खचा तनजश्चत करण्यात आलेला आहे , प्रत्यक्षात ककती

प्रकल्पाींची कामे सरु
ु करण्यात आलेली आहे त व सदर प्रकल्पाींवर माहे ऑक््ोबर,
२०१७ अखेरपयंत ककती खचा करण्यात आला आहे,

(४) असल्यास, उवाररत प्रकल्पाींची सद्य:जस्थती काय आहे , त्यासाठी ककती
तनिीची आवश्यकता आहे व सदर तनिी केव्हा पयंत उपललि करण्यात येणार
आहे ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) • केंद्र सरकारच्या मागादशाक तत्वाींनस
ु ार राज्यातील
१० सींभाव्य

शहराींपक
ै ी ८ शहराींची स्मा्ा शहरे म्हणून ववकसीत करण्यासाठी

केंद्र शासनाने तनवड केली आहे .

• उवारीत २ शहराींच्या तनवडीसाठी केंद्र शासनास भशफारस करण्यात आली आहे .

• केंद्र शासनाच्या मागादशाक सच
ू नाींनस
ु ार प्रत्येक स्मा्ा भस्ीसाठी ववशेष उद्देश
वहनाचे (एस.पी.व्ही.) गठण करण्यात आले आहे .

• सदर एस.पी.व्ही. ना सवा प्रशासकीय तसेच ववजत्तय अधिकार दे ण्यात आले
असन
ू प्रकल्प कालमयाादेत राबववण्याची पण
ू ा िबाबदारी एस.पी.व्ही. ची आहे .

• या अभभयानाींतगात एकूण रु. १९९.०७ को्ीचे १७ प्रकल्प पण
ू ा झाले आहे त. रु.
१०४५.३७ को्ी ककीं मतीच्या

२९ प्रकल्पाींची कामे सरु
ु झाली आहे त.

• तसेच, रु. ६९६.६ को्ी ककीं मतीच्या ९ प्रकल्पाींची कामे तनववदािीन असन
ू
उवारीत प्रकल्पाच्या कामाींचे सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत
आहे त.

(२) • स्मा्ा भस्ी योिना िन
ू २०१५ मध्ये सरु
ु झाली असन
ू स्मा्ा भस्ी चॅ लेंि
अींतगात राज्यातील ८ शहराींची तनवड ही ३ ववववि ्प्प्याींमध्ये िानेवारी २०१६
ते िन
ू २०१७ या कालाविीत झाली आहे .

• तद्नींतर केंद्र शासनाच्या सच
ु नेनस
ु ार ववशेष उद्देश वहनाींचे (एस.पी.व्ही.) गठन

झाले असन
ू त्यानींतर प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार तनयक्
ु ती, डी.पी.आर. तयार

करणे, तनववदा प्रकक्रया पण
ा ा करून रु.१९९.०७ को्ी
ू ा करणे इत्यादी बाबीींची पत
ू त
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ककीं मतीची १७ कामे पण
ू ा झाली आहे त. उवारीत कामे प्रगतीपथावर आहे त, हे खरे
आहे .

(३) व (४) • स्मा्ा भस्ी योिनेअत
ीं गात आत्तापयंत तनवड झालेल्या ८ शहरात
भमळून एकूण २८५ प्रकल्प कायााजन्वत करावयाचे आहे त. त्यासाठी रू.१९,४५६.३
को्ी खचा तनजश्चत करण्यात आला आहे .

• आत्तापयंत रु. १९९.०७ को्ीचे १७ प्रकल्प पण
ू ा झाले असन
ू , रु. १०४५.३७
को्ीींच्या २९ प्रकल्पासाठी कायाादेश दे ण्यात आलेले आहे त,

तसेच

रु. ६९६.६

को्ीींचे ९ प्रकल्प तनववदा प्रकक्रयेत आहे त. उवाररत प्रकल्पाींचे सववस्तर प्रकल्प
अहवाल तयार करण्यात येत आहे त.

• एकूण तनवड झालेल्या ८ शहराींना त्याींचे प्रकल्प पण
ू ा करण्यासाठी
१९४५६.३० को्ी रकमेची आवश्यकता आहे .

या ८

रु.

शहराींना केंद्र, राज्य व

स्थातनक स्वराज्य सींस्था याींच्याकडून एकूण रू. ८००० को्ी इतका तनिी
अभभयान कालाविीत उपललि होणार आहे .

• उवारीत तनिी सींबधीं ित शहराच्या स्मा्ा भस्ी प्रस्तावात दशाववल्याप्रमाणे

सावाितनक खािगी भागीदारी (पी.पी.पी.), महानगरपाभलका तनिी, इतर
योिनाींतील तनिी रूपाींतरण
होणे प्रस्ताववत आहे .

(कनव्हिानस) इत्यादी ववववि मागांनी उपललि

• या योिनेतील ववववि ्प्प्याींवरील सवा प्रकल्पाींना गती दे ण्याच्या सच
ू ना
ववशेष उद्देश वहनास (एस.पी.व्ही.) दे ण्यात आल्या आहेत.
-----------------

िोल्हापूर शहरातील बेलबाग येथील प्राईम न्युरो अँि सपाईन इांन्सेन्टीव्ह
िेअर युननट मधील िॉक्टराांििे न्युरोसजानचा परिाना
नसताना रुग्णाांिर उपचार िरीत असल्याबाबत

(४६)

*

९८१९४

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू शहरातील बेलबाग येथील प्राईम न्यरु ो अँड स्पाईन इींन्सेन््ीव्ह

केअर यतु न् मिील डॉ.कौस्तभ
ु वाईकर व सौ. अनुषका वाईकर याींच्याकडे
न्यरु ोसिान असल्याचा परवाना नसताना त्याींनी रुग्णावर शस्त्रकक्रया व उपचार
केल्याने रुग्णाींचा मत्ृ यू झाला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याबाबत रुग्णाींच्या नातेवाइकाींनी कोल्हापरू जिल्हा पोलीस
अधिक्षक याींच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, डॉ.कौस्तभ
ु वाईकर याींनी तेथील स्थातनक लोकप्रतततनिीवर रुपये ५
लाख खींडणी मागीतल्याचा गन्
ु हा िन
ु ा रािवाडा पोलीस ठाणे येथे माहे सप््ें बर,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान दाखल केला, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त स्थातनक लोकप्रतततनिीवर दाखल

केलेला

सदर गन्
ु हा

हा खो्ा असन
ू रािकीय बदनामीच्या हे तन
ू े केल्याचे तनदशानास आले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त दोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबधित
डॉक््रवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्या येत आहे,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) कोल्हापरू शहरातील डॉ. कौस्तभ
ु वाईकर
याींच्याकडे न्यरु ोसिारीमध्ये कोणतीही ववशेष आहाता नसताींना कफयाादी याींच्या

मल
ु ाच्या में दवु वकारावरील ऑपरे शन तनषकाळिी पणे करुन मल
ु ाच्या मत्ृ यस
ु
कारणीभत
ू झाल्याने त्याींच्यावर सदोष मनषु य विाचा व आधथाक फसवणुकीचा
गन्
ु हा दाखल करण्यात यावा,ा़ अशा मिकुराचा अिा मयत मल
ु ाच्या नातेवाईकाींनी
पोलीस अिीक्षक कायाालय, कोल्हापरू येथे ददला आहे .
(३) व (४) हे खरे नाही.

प्राईम न्यरु ो अँड इन्सेन््ीव्ह केअर यतु न्चे डॉ. कोस्तभ
ु वाईकर याींनी रु.

५ लाखाची खींडणी मागीतल्या प्रकरणी िुना रािवाडा पो.स््े . येथे गन्
ु हा दाखल

नाही. परीं तु श्री. वाईकर याींनी ददलेल्या कफयाादीवरुन सींबधित लोकप्रतततनिीचे
खािगी स्वीय सहायक याींनी ५ लाख रुपये खींडणी मागीतल्या प्रकरणी त्याींच्या

ववरुध्द िुना रािवाडा पो.स््े . ग.ु र.नीं. २७६/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ३८५ प्रमाणे
गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

तपासात सदर गन्ु हा खो्ा व रािककय बदनामीच्या हे तन
ू े केल्याचे

तनषपन्न झालेला नसन
ू आरोपीववरुध्द सबळ परू ावा भमळाला असल्यामळ
ु े

आरोपीववरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असन
ू गन्
ु हा
न्यायप्रववषठ आहे .
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(५) डॉ.कौस्तभ
ु वाईकर व डॉ. अनषु का वाईकर याींच्याववरुध्द पोलीस स््े शनला

प्राप्त तक्रारीच्या अनष
ीं ाने सवा कागदपत्राची वैद्यककय अ्यासक्रमानस
ु ग
ु ार

पडताळणी करण्यासाठी व त्यानस
ु ार दखल पात्र गन्
ु हा होतो ककीं वा कसे याबाबत
स्पष् अभभप्राय भमळण्याबाबत अधिषठाता, छत्रपती प्रमीला रािे शासककय

रुग्णालय याींना अहवाल सादर करण्यात आला आहे . त्यानस
ु ार चौकशी सरु
ु
आहे .

तसेच या प्रकरणी महाराषर वैद्यककय पररषदे कडे तक्रारी प्राप्त झाल्या

असन
ीं ाने महाराषर वैद्यककय तनयम १९६७ मिील तनयम ६२ ते ७५
ू त्यानष
ु ग
नस
ु ार कायावाही सरु
ु आहे .
(६) ववलींब झालेला नाही.

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

पण
ु े येथील झोपिपट्टी पन
ु िासन प्राधधिरणाचे उपमुख्य िायािारी
अधधिारी याांच्यािर िारिाई िरण्याबाबत
(४७)

*

१०२६९५

श्री.विजय

िाळे

(शशिाजीनगर) :

गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ

सन्माननीय

(१) पण
ु े (जि.पण
ु े) येथील झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधिकरणाचे (एस.आर.ए.)

उपमख्
ु य कायाकारी अधिकारी श्री.भशरीष यादव याींना लाच स्वीकारताना
लाचलच
ु पत ववभागाने अ्क केली असल्याचे तनदशानास आले आहे ,
आहे काय,

हे खरे

(२) असल्यास, यापव
ीं ादन ववभागाचे उपायक्
ू ीही पण
ु े महानगरपाभलकेच्या भस
ू प
ु त
असताना बनाव् ्ी.डी.आर. गैरव्यवहार प्रकरणी श्री.यादव याींना शासनाने
केलेल्या कारवाईमध्ये तनलींत्रबत करण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, श्री.यादव याींनी झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधिकरणामध्ये कायारत

असताना मोठ्या प्रमाणावर आधथाक गैरव्यवहार करुन अनेक झोपडपट्टी पन
ु वासन
प्रकल्पाींना मान्यता ददली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, श्री.भशरीष यादव हे झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधिकरणामध्ये कायारत
असताना त्याींनी मान्यता ददलेल्या सवा झोपडपट्टी पन
ु वासन प्रकल्पाींची
फेरतपासणी करण्याबाबतची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनिी याींनी लेखी
पत्राद्वारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, सदर सवा प्रकरणाींची फेरतपासणी करण्यात आली आहे काय,
तसेच वारीं वार केलेल्या गैरव्यवहारामळ
ु े तनलींत्रबत झालेल्या सींबधीं िताींना शासन
सेवेतन
ू बडतफा करण्याबाबत कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता : (१) लाचलच
ु पत प्रततबींिक कायाालय, पण
ु े याींचेकडून
दद.०१.१०.२०१५ रोिी अशी कारवाई झाल्याचा अहवाल आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.

झोपडपट्टी पन
ु वासन प्रकल्पाींना मान्यता दे णे ही बाब मख्
ु य कायाकारी

अधिकारी, झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधिकरण ्याींच्या कायाकक्षेतील आहे .
(४) होय, हे खरे आहे .

(५) झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधिकरण कायाालयाच्या मींिुर तनयमावली नस
ु ार
झोपडपट्टी पन
ु वासन प्रकल्पाींना मान्यता दे ण्याचे अधिकार उप मख्
ु य कायाकारी
अधिकारी याींना नसन
ू मख्
ु य कायाकारी अधिकारी याींना आहे त.

त्यामळ
ु े प्रकरणाींची फेर तपासणी करण्याबाबत प्रश्न उद््ावत नाही. सदर

गन्
ु ्याींबाबत ववशेष न्यायालय, पण
ु े याींचे न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले
असन
ू सदरचे ख्ले न्यायप्रववषठ आहे त,

असा ॲन््ी करप्शन लयरु ो, पण
ु े पररक्षेत्र याींचा अहवाल आहे .

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

दहांगोली जजल््यातील श्रीक्षे् दारुिािणे औांढा नागनाथ नतथाक्षे्ाचा
वििास ननधीअभािी प्रलांबबत असल्याबाबत
(४८)

*

९६७९७

िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े

ग्रामीण), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी),
श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.असलम शेख
(मालाि पजश्चम), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), श्री.नसीम खान (चाांददिली),
प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
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(१) दहींगोली जिल््यातील १२ ज्योततभलंगाींपक
ै ी ८ वे ज्योततभलंग असलेले श्रीक्षेत्र
दारुकावणे औींढा नागनाथ ततथाक्षत्र
े ाचा ववकास तनिीअभावी प्रलींत्रबत असल्याचे

माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जिल्हा प्रशासनाने औींढा नागनाथ सींस्थानाच्या ववकासासाठी

रुपये १०० को्ीींचा ववकास आराखडा शासनाकडे मींिूरीसाठी पाठववला आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ववकास आराखडयाला मींिरू ी व तनिी उपललि करुन
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) जिल्हा प्रशासनाने औढा नागनाथ

सींस्थानच्या ववकासासाठी २५ को्ीचा ववकास आराखडा शासनाकडे मींिूरीसाठी
सादर केला होता.

तथावप, सदर प्रस्तावासींदभाात तनयोिन ववभाग, ददनाींक ०४.०६.२०१५ च्या

शासन तनणायानस
ु ार कायावाही करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, दहींगोली याींना तनदे श
दे ण्यात आले आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

जळगाांि महानगरपाशलिेतील िाघुर पाणीपुरिठा
योजनेत झालेला गैरव्यिहार

(४९)

*

१०१५८०

श्री.एिनाथराि खिसे (मक्
ु ताईनगर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िळगाींव महानगरपाभलकेतील वाघरु पाणीपरु वठा योिनेत झालेल्या आधथाक
गैरव्यवहाराबाबत िळगाींव शहर पोलीस ठाणे

येथे ददनाींक २७

िुल,ै २०१२

रोिी वा त्या सम
ु ारास गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गन्
ु ्याचे स्वरुप काय आहे व या प्रकरणी ककती रकमेचा
गैरव्यवहार झाला आहे,
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(३) असल्यास, सदर गैरव्यवहाराबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,

चौकशीचे तनषकषा काय आहे त व तद्नस
ु ार सींबधीं ित दोषीींवर कोणती कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) सदर प्रकरणी पोलीस स््े शन िळगाींव शहर येथे
दद.२८.०७.२०१२ रोिी गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

(२) सदरचा गन्ु हा हा आधथाक स्वरुपाचा असन
ु , प्रकरण तपासािीन आहे .

(३) सदर प्रकरणी पोलीस स््े शन िळगाींव शहर भाग-५ ग.ु र.नीं. ६९/२०१२

भा.दीं .वव. कलम ४०३, ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, १२०(ब), ३४ सह लाच
लच
ु पत

प्रततबींिक

कायदा

कलम

१३(१)(क),

१३(१)(ड),

दद.२८/०७/२०१२ रोिी गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

१३(२)

नस
ु ार

सदर गन्
ु ्याचा तपास सरु
ु असन
ु आता पावेतो ८४ साक्षीदाराींचे िबाब

नोंदववण्यात आले असन
ू सदर गन्
ु हा तपासािीन आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.

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

मे.मोरदानी ररयॅल्टी या वििासिाने बाांद्रा येथील झोपिपट्टी
(५०)

*

पुनिासन योजनेत िेलेला गैरव्यिहार

९५९०९

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

(ब्रम्हपरू ी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), अॅि.यशोमती

ठािूर (नतिसा), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), प्रा.िषाा गायििाि (धारािी),

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.आशसफ शेख
(मालेगाांि मध्य), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी) : सन्माननीय गह
ृ ननमााण
मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई उपनगरातील खार, बाींद्रा येथील झोपडपट्टी पन
ु वासन योिनेचे काम मे.

मोरदानी ररयॅल््ी या ववकासकामाफात सरु
ु असन
ू उक्त ववकासकाने झोपडपट्टी

पन
ु वासन योिनेच्या तनयमाप्रमाणे प्रकल्पाच्या बदल्यात २३० सदतनका, गाळे ,

सींक्रमण भशबीर बाींिून दे णे बींिनकारक असन
ू ही एकही सदतनका शासनास ददली
नाही व यात रुपये १२०० को्ीींचा गैरव्यवहार केला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, लोकप्रतततनिीींनी उपरोक्त प्रकरणी आधथाक गन्
ु हे शाखेमाफात

चौकशी करण्याची मागणी मा.गह
ृ तनमााण मींत्री, प्रिान सधचव, गह
ृ तनमााण ववभाग
व मख्
ु य कायाकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधिकरण याींच्याकडे ददनाींक
१ व ८ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने उपरोक्त मागणीच्या अनष
ीं ाने चौकशी केली आहे
ु ग

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

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

नगर ववकास ववभागाच्या दद.३१.१०.२००८ च्या तरतद
ु ीनस
ु ार ववतनयम

३३(१४) खालील एकत्रत्रकरण झालेल्या ५ योिना ववचारात घेऊन

ववकासकाने

िोगेश्वरी येथील भख
ू ींडावर वव.तन.तन.३३(१४) डी अींतगात २२४ पी.्ी.सी.
सदतनका आणण सवु विासाठी ६ पी.्ी.सी. सदतनका अशा एकूण २३० पी.्ी.सी.

सदतनका बाींिणे अपेक्षक्षत होते. परीं तु आि पयंत ववकासक मे. मोरदानी याींनी

पी.्ी.सी. सदतनका बाींिून न ददल्यामळ
ु े ववकासकावर गन्
ु हा दाखल करण्यात
आलेला आहे .

(२) व (३) LOI व IOA मध्ये अींतभत
ूा असलेल्या तरतद
ु ीनस
ु ार PTC सप
ु द
ू ा

न

केल्यामळ
ु े ववकासक व वास्तवु वशारद याींच्यावर दद.१८.०७.२०१७ रोिी क्र. ८१/१७
अन्वये MRTP अींतगात झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधिकरणाने

गन्
ु हा दाखल केला

आहे . तसेच शासनाने दद.०५.०८.२०१७ रोिी ददलेल्या तनदे शानस
ु ार ववकासक

मे.मोरदानी याींच्यावर खार पोलीस स््े शन येथे दद.२०.११.२०१७ रोिी क्र.४५५/१७
आय.पी.सी. कलम ४२०, ३४ अींतगात झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधिकरणाकडून

फसवणूकीचा गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे , पोलीस खात्यामाफात चौकशी
चालू आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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परभणी महानगरपाशलिेने घरपट्टी रक्िम ११ पटीने िाढविल्याबाबत
(५१)

*

१०२२२४

िॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

परभणी

महानगरपाभलकेने

शासनाचे

तनयम

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
डावलन
ू

१७

वषाानत
ीं र

मालमत्तेचे पन
ु मल्
ूा याींकन करुन घरपट्टीची रक्कम ११ प्ीने वाढवली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या घरपट्टी वाढीला नागररकाींनी ववरोि केला असन
ू उक्त प्रकरणी

स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी ददनाींक २१ सप््ें बर, २०१७ रोिी जिल्हाधिकारी
कायाालयावर मोचाा काढला तसेच ददनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्या
सम
ु ारास महानगरपाभलका कायाालयासमोर उपोषण केले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर दरवाढ रद्द करण्याच्या अनष
ीं ाने शासनाने कोणती
ु ग
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) परभणी शहरातील मालमत्ताींची कर आकारणी सन

१९९९-२००० मध्ये करण्यात आली होती. आधथाक सि
ु ारणाींची बाब म्हणन
ू आता
परभणी महानगरपाभलकेतींगत
ा मालमत्तेचे पन
ा ल्
ु म
ु याींकन करण्याची प्रक्रीया सरू
ु
आहे .

(२) ददनाींक २१ सप््ें बर, २०१७ रोिी जिल्हाधिकारी कायाालयावर मोचाा काढण्यात
आला होता. तसेच ददनाींक २४/८/२०१७ रोिी लाक्षणणक उपोषण करण्यात आले
होते.

(३) • परभणी शहर महानगरपाभलका हद्दीतील सवा मालमत्ताींचे सवेक्षण करून,

तसेच मोिमापे व इमारतीींचा वापर याबाबतची सवा मादहती सींकभलत करण्यात
आली आहे .

• त्यानींतर करयोग्य मल्
ु य तनजश्चत करून मालमत्ता िारकाींना कर आकरणीच्या
नो्ीसा बिावण्यात आल्या आहे त.

• याबाबत उपजस्थत झालेल्या आक्षेपाींची सन
ु ावणी घेवन
ू व सींबधीं िताींना योग्य
सींिी दे वन
ू मालमत्ता करामध्ये सि
ु ारणा करण्याची कायावाही परभणी शहर
महानगरपाभलकेमाफात करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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शसांदेिाही (जज.चांद्रपूर) येथील पोलीस ठाण्याच्या नविन प्रशासिीय

इमारतीचे ि िमाचाऱ्याांच्या ननिाससथानाचे बाांधिाम िरण्याबाबत
(५२)

*

९५२१६

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

(शशिी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.असलम शेख
(मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा),
श्री.हषािधान सपिाळ (बल
ु ढाणा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) भसींदेवाही (जि.चींद्रपरू ) येथे पोलीस ठाण्याच्या नववन प्रशासकीय इमारतीचे
बाींिकाम व कमाचा्याींच्या तनवासस्थानाचे बाींिकाम करण्यासाठीचे प्रस्ताव

अधिक्षक अभभयींता सावाितनक बाींिकाम ववभाग चींद्रपरू याींनी तयार करून
तनिीसह प्रशासकीय मान्यता भमळण्यासाठी प्रिान सधचव, गह
ृ ववभाग व पोलीस
महासींचालक, मब
ींु ई याींच्याकडे पाठववण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भसींदेवाही येथे पोलीस ठाण्याच्या नववन प्रशासकीय इमारतीचे

बाींिकाम व कमाचा्याींचे तनवासस्थानाचे बाींिकाम करण्यासाठीचे प्रस्ताव

मींिरू ीववना प्रिान सधचव, गहृ ववभाग व पोलीस महासींचालक, मब
ींु ई याींच्याकडे
प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, भसींदेवाही येथे पोलीस ठाण्याची नववन प्रशासकीय इमारत व
कमाचा्याींचे तनवासस्थानाचे बाींिकाम करण्याबाबत अद्यापपयंत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) महाराषर राज्य पोलीस गह
ृ तनमााण व

कल्याण महामींडळातफे पोलीस ठाणे भसींदेवाही येथील पोलीस ठाण्याची नवीन
प्रशासकीय इमारतीचे बाींिकाम व कमाचारी तनवासस्थानाचा बाींिकाम प्रकल्प

तनयोिन स्तरावर असन
ू सदर बाींिकामाकरीता प्रकल्प सल्लागाराची तनयक्
ु ती
केलेली आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

73
शभिांिी (जज.ठाणे) येथे राष्ट्रीय महामागाािर बाांधण्यात आलेल्या रसत्याचे
ि माणिोली पुलाचे बाांधिाम िरणाऱ्या िांपनीिर िारिाई िरण्याबाबत
(५३)

*

१०२१८०

श्री.रुपेश म्हा्े (शभिांिी पि
ू )ा :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भभवींडी (जि.ठाणे) येथे राषरीय महामागाावर बाींिण्यात आलेला रस्ता व

माणकोली पल
ू अततशय खराब झाल्याने ही कामे केलेल्या कींपनीची चौकशी

करुन कारवाई करणेबाबत स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी ददनाींक ६ सप््ें बर, २०१७
रोिी वा त्या सम
ु ारास लेखी तनवेदन जिल्हाधिकारी, ठाणे याींना ददले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या तनवेदनानस
ु ार या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे

काय, त्यात काय आढळून आले, चौकशीनस
ु ार सींबधित दोषी कींपनीवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) व (३) याबाबत मब
ुीं ई महानगर प्रदे श ववकास प्राधिकरणामाफात
सरु
ु असन
ू चौकशीअींती पढ
ु ील कायाावाही करण्यात येईल.

तपासणी

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

िरळी (मुांबई) येथील लोटस आणण आय.एन.एस. ्ाता
जिळील जुन्या जेट्टीांच्या दरु
ु सतीबाबत

(५४)

*

९५१३०

श्री.सनु नल शशांदे (िरळी) :

सन्माननीय मत्सयवििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वरळी (मब
ुीं ई) येथील लो्स आणण आय.एन.एस. त्राता िवळील िुन्या िेट्टी

सद्यजस्थतीत मोडकळीस आल्या असन
ू त्यामळ
ु े स्थातनक मच्छीमार बाींिवाींची

मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत असल्याने सदर िेट्टीींच्या दरु
ु स्तीची मागणी
स्थातनक लोकप्रतततनिी आणण मच्छीमार बाींिव हे सातत्याने शासनाकडे करीत
आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, तद्नष
ीं ाने सदरहू िुन्या िेट्टीींच्या दरु
ु ग
ु स्तीबाबत शासनाकडून
कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे ि जानिर : (१) ददनाींक २७ माचा २०१७ रोिी स्थातनक लोक
प्रतततनिीींनी वरळी येथे ददलेल्या भे्ीच्या वेळी स्थातनक मजच्छमाराींसाठी िाळी
ववनण्यासाठी शेड व उघडा तनवारा बाींिणे, वरळी येथील खडक फोडणे व गाळ

काढणे, स्लोवपींग रॅम व चौथरा उभारणी करणे, स्वच्छतागह
ृ ाचे बाींिकाम इत्यादी
कामे

िडक

कायाक्रमाींतगात

प्रस्ताववत

करण्याच्या

सच
ु ना

स्थातनक

मत्स्यव्यवसाय अधिका्याींना ददलेल्या आहे त. त्याचप्रमाणे वरळी कोळीवाडा

नाखवा मत्स्यव्यवसाय सहकारी सोसाय्ी भल. याींनी वरळी येथे मल
ु भत
ू सवविा
परु ववण्याबाबत ददनाींक ८.४.२०१७ रोिीच्या पत्राद्वारे ववभागास कळववले आहे .

(२) व (३) वरळी येथील मजच्छमाराींसाठी सॅाभलड िे्ी, उघडा तनवारा, मागादशाक

खाींब, बो्याडा, ववद्यत
ु व्यवस्था तसेच पाच मासे सख
ु ववण्याचे चौथरे ही कामे
नाबाडा ्प्पा १६ अींतगात मींिूर करण्यात आली असन
ु माचा, २०१६ अखेर या
कामावर रु. २२२.०४ लक्ष इतका खचा झालेला आहे . त्याचप्रमाणे वरळी येथे िे्ी

बाींिकाम आणण मासे सख
ु ववण्याचा चौथरा उभारणी ही कामे राषरीय कृषी
ववकास योिनेअत
ीं गात मींिरू करण्यात आली असन
ू माचा, २०१६ अखेर
कामाींवर रु. २००.२७ लक्ष इतका खचा झालेला आहे .

या

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

मुांबईमध्ये गह
ृ ननमााण मांिळाच्या माध्यमातून बाांधलेल्या
सािाजननि शौचालयाांची झालेली दरु िसथा

(५५)

*

१०३४७६

िॉ.पतांगराि िदम (पलस
ििेगाि), श्री.राधािृष्ट्ण
ू

विखे-पाटील (शशिी), श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी) :
मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण

(१) मब
ुीं ईमध्ये गह
ू आमदार व खासदाराींच्या
ृ तनमााण मींडळाच्या माध्यमातन
तनिीतन
ू बाींिलेल्या सावाितनक शौचालयाींचे बाींिकाम शासन तनणायातील तनकष
डावलन
ू करण्यात आल्याचे तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

75
(२) असल्यास, यामळ
ु े शौचालयाींची दरु वस्था झाली असन
ू म्हाडाच्या ७८ ्क्के
शौचालयाींमध्ये पाणी उपललि नसणे, ६२ ्क्के शौचालयाींमध्ये वीि उपललि

नसणे त्यामळ
ु े पसरलेली अस्वच्छता व वापराववना पडून असलेल्या या
शौचालयाींमध्ये गदा ल्
ु ले आणण समािकीं्काींचा वावर असल्याचे माहे सप््ें बर,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी झालेल्या गैरव्यवहाराची शासनाने चौकशी केली

आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, त्यानस
ु ार या प्रकरणी िबाबदार
असणा्या सींबधीं िताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता : (१) मब
ींु ई झोपडपट्टी सि
ु ार मींडळ हे कायाान्वतयन यींत्रणा
म्हणून सदरील कामे करत असन
ू , आमदार व खासदाराींच्या तनिीतन
ू सावाितनक
शौचालयाींचे बाींिकाम शासन तनणायातील तनकषा प्रमाणेच करण्यात येत.े

(२) व (३) आमदार व खासदाराींच्या तनिीतन
ू सावाितनक शौचालयाींचे करण्यात
आलेले

बाींिकाम

हे

त्या

लोकप्रतततनिीींनी

सच
ु वलेल्या

सींस्थाना

जिल्हाधिका्याींच्या मान्यतेने हस्ताींतरीत करण्यात येत.े या सींस्थाींनी या
शौचालयाींची दे खभाल व

दरू
ु स्ती करणे हे करारनाम्यात नमद
ू असते.

मब
ुीं ई झोपडपट्टी सि
ु ार मींडळाकडे शौचालयाच्या दरू
ु स्ती व दे खभाली

करीता कोणत्याही प्रकारचा तनिी उपललि नसतो.
तथावप,

वविानसभेत

ददलेल्या

आश्वासना

नींतर

सदर

बाबीींचा

शौचालयाच्या कामात अींतभााव करण्यात येऊन आता पाण्यासाठी पाईपलाईन
्ाकणे तसेच वीिेकरीता वायररींग काम करणे या बाबीींचा समावेश करण्यात
आलेला आहे, व त्याप्रमाणे कामे करण्यात येत आहे त.

मा.मख्
ु य सधचव याींच्या अध्यक्षतेखाली स्वच्छ महाराषर अभभयान

(नागरी) अींतगात “मब
ीं ाने बैठक
ुीं ई शहर” हागणदारीमक्
ु त करण्याच्या अनष
ु ग
आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत मा. मख्
ु य सधचवाींनी खालील
तनदे श ददले आहे त,

अ) मब
ुीं ई शहरातील म्हाडा च्या तालयात असलेली व वापरण्यािोगी

७७,०००

शौचालये

दे खभाल

व

दरू
ु स्तीसाठी

महानगरपाभलकेकडे हस्ताींतरीत करावीत.

कायमस्वरूपी

बह
ुीं ई
ृ न्मब
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ब) बह
ुीं ई महानगरपाभलकेने उपरोक्त ७७,००० शौचालये तातडीने
ृ न्मब

म्हाडाकडून हस्ताींतररत करून घ्यावीत.
क)

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाभलकेने

आवश्यक त्या शौचालयाींची दरू
ु स्ती करावी.

उपरोक्त

७७,०००

शौचालयाींपक
ै ी

ड) मब
ुीं ई शहरातील म्हाडाच्या तालयात असलेली परीं तु सजु स्थतीत नसलेली

९,४५० शौचालयाींची म्हाडामाफात तातडीने दरू
ु स्ती करण्यात यावी. त्यानींतरही
९,४५० शौचालये बह
ींु ई महानगरपाभलकेने हस्ताींतररत करून घ्यावीत.
ृ न्मब
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पुणे महानगरपाशलिेतील गैरव्यिहाराबाबत
(५६)

*

९९५३८

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुि), श्री.शभमराि तापिीर

(खिििासला) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) पण
ु े शहरातील दक्षक्षण भागातील तीन क्षेत्रीय कायाालयाींतगात िमा होणारा

कचरा कात्रि ते उरळी दे वाची दरम्यान वाहतक
ू करण्यासाठी ५० को्ी रुपयाींची
तनववदा काढण्यास स्थायी सभमतीने एक मताने मींिूरी ददली असल्याचे माहे
सप््ें बर, २०१७ वा त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पण
ु े शहरात साींडपाणी वादहन्याींमिील गाळ न काढताच

कोट्यविी रुपयाींची त्रबले अतनयभमतपणे अदा केल्याचेही माहे सप््ें बर, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गाळ न काढताच कागदोपत्री कामे दाखवन
ू कोट्यविी रुपयाींची
त्रबले घेतली िात असल्याचे महानगरपाभलकेच्या महत्वाच्या ववभागाींतगात
कमाचा्याने तनदशानास आणून ददले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, स्थायी सभमतीने ददलेल्या मींिुरीमळ
ु े कच्याची वाहतक
ू

करण्यासाठी आकारण्यात येणा्या दरामध्ये १५९ रुपये प्रती ्न वरून ४९५ रुपये
प्रती ्न या प्रमाणात दरवाढ (ततप्प्) होणार असन
ू या दरामध्ये प्रतीवषी ८
्क्के दरवाढ प्रस्ताववत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(५)

असल्यास,

कचरा

वाहतक
ू

करण्याच्या

तनववदा

मींिूर

महानगरपाभलका प्रशासनातफे कोणते तनकष लावण्यात आले आहे त,

करताना

(६) असल्यास, त्यानस
ु ार उपरोक्त प्रमाणे मींिूर केलेली कचरा वाहतक
ू ीसाठीची

तनववदा रद्द करुन या तनववदे त गैरव्यवहार करणा्या सींबधीं ित व्यजक्तींवर कोणती
कारवाई केली तसेच साींडपाणी वादहन्याींमिील गाळ काढण्याच्या कामाींमिील

बेसम
ु ार ल्
ू थाींबववण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायावाही केली करण्यात येत
आहे,

(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) याबाबत दद.९.९.२०१७ रोिी दै .सकाळ या वत्ृ तपत्रात बातमी
आलेली

होती हे खरे आहे .

(४) कच्याची वाहतक
ू करण्यासाठी आकारण्यात येणा्या दरामध्ये रू.१५९ प्रती

मे.्न वरून रू.४९५ प्रती मे.्न या प्रमाणात प्रततवषी ८ % इतकी दरवाढ होणार
आहे ही वस्तजु स्थती आहे .

(५) * या कामाकरीता एकूण २ कींपन्याींच्या तनववदा प्राप्त झाल्या होत्या. सदर
दोन्ही कींपन्या पात्र ठरल्या होत्या. त्यापैकी न्यन
ू तम दर असलेल्या मे. ग्लोबल

वेस्् मॅनेिमें ् सेल प्रा.भल. मब
ुीं ई या कींपनीच्या तनववदे स मान्यता दे ण्यात
आलेली आहे .

* सदर तनववदा मींिूर करताना खालील तनकष बींिनकारक केले होते :-

 तनववदािारकाची स्वत:च्या मालकीची कींपनी, नोंदणीकृत पा्ा नरभशप असणारी
फमा, भलभम्े ड लाएत्रबली्ी पा्ा नरभशप कींपनी असणे आवश्यक आहे .

 कॉन्सा्ीयम मान्य केले िाणार नाही.

 मागील सलग ३ वषाामिील वावषाक उलाढाल ककमान रू.२५ को्ी आवश्यक व
एकूण मालमत्ता मागील आधथाक वषाात ककमान १५ को्ी इतकी असावी.

 तनववदािारकास सलग ३ वषााचा अनभ
ु व असणे आवश्य.

(६) या प्रकरणी सववस्तर चौकशी करून अहवाल सादर करण्याबाबत पण
ु े
महानगरपाभलकेस कळववण्यात आले आहे .
(७) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मुांबई मेरो िन प्रा.शल.ने भाड्यापोटी मुांबई महानगर प्रदे श वििास
(५७)

*

प्राधधिरणाचे िोट्यिधी रुपये थिविल्याबाबत

९५५४०

श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर), श्री.असलम शेख (मालाि

पजश्चम), श्री.विजय ििेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अशमन
पटे ल (मब
ुां ादे िी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.सरदार ताराशसांह (मल
ांु ) :
सन्माननीय
ु ि
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वसोवा ते अींिरी आणण घा्कोपर हा मेरो वन प्रकल्प उभारताना गह
ृ

ववभागाची २४ हे क््र िमीन कास््ीींग याडासाठी वापरणा्या ररलायन्सच्या मब
ुीं ई
मेरो वन प्रा.भल.ने भाडयापो्ी द्यावयाचे रुपये ३१ को्ी ६८ लाख थकववले

असन
ू एमएमआरडीएशी केलेल्या करारानस
ु ार सींबधीं ित िभमनीवर होमगाडा
प्रभशक्षण केंद्र व प्रशासकीय इमारत या कींपनीने बाींिन
ू ददली नसल्याची बाब
ददनाींक २४ ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास तनदशानास आली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, होमगाडाच्या मालकीची २४ हेक््र िमीन कास््ीींग याडा म्हणन
ू
ररलायन्सच्या मब
ुीं ई मेरो वन प्रा.भल.ने वापरुन केलेल्या कराराला चारवेळा

मद
ु तवाढ दे ऊनही झालेल्या लेखी कराराची अींमलबिावणी न केल्यामळ
ु े

एमएमआरडीएने मब
ुीं ई मेरो वन प्रा.भल.ला भाडयाची थकववलेली रक्कम रुपये ३१
को्ी ३८ लाख दे ण्याची लेखी ववनींती वारीं वार केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, करारातील इतर अ्ीींचे पालन मब
ींु ई मेरो वन ने अद्यापी न

केल्यामळ
ु े करारातील अ्ीींनस
ु ार त्याींचेववरुध्द एमएमआरडीएने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(३) व (४) भाडयाच्या रक्क्मेच्या वसल
ु ीबाबत कायदे शीर सल्ला घेऊन मब
ुीं ई
महानगर प्रदे श ववकास प्राधिकरणाच्या स्तरावर कायावाही सरु
ु आहे .

मब
ुीं ई मेरो वन प्रा.भल. कींपनीही सदर कामास प्रततसाद दे त नसल्यामळ
ु े

सदरच्या वसोवा होमगाडा याींच्या िभमनीवर प्राधिकरणामाफात प्रभशक्षण केंद्र व
प्रशासकीय इमारत याींचे बाींिकाम करण्याचे प्रस्ताववले आहे .
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त्यास

याकामी वास्तश
ु ास्त्रज्ञाींची नेमणूक, इमारत बाींिणे, नकाशे तयार करणे व
मान्यता

घेणे

तसेच

सदर

कामासाठी

येणा्या

खचाात

मींिुरी

प्राधिकरणामाफात घेवन
ू होमगाडाच्या िभमनीवर इमारतीींचे बाींिकाम करण्याकामी
उप सींचालक नागरी सींरक्षण सींचालनालय, होमगाडा याींना मब
ींु ई महानगर प्रदे श
ववकास प्राधिकरणाने ददनाींक ०६/०७/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये कळववले आहे .
-----------------

ओशशिरा (मुांबई) येथील भूखि
ां ािर राघिें द्र सहिारी गह
ृ ननमााण

सांसथेमाफात राबविण्यात आलेल्या झोपिपट्टी पुनिासन योजनेबाबत
(५८)

*

१०१४७६

श्री.ननतेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय गह
ृ ननमााण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ओभशवरा (मब
ुीं ई) येथील भस्ी एस क्र. ३९७/१ ते १२, ३९८,३९८/१, ४०० पै,
४०६, ४०७ पै, ४०८ पै या भख
ू ींडावर राघवें द्र सहकारी गह
ृ तनमााण सींस्थेमाफात

राबववण्यात आलेल्या झोपडपट्टी पन
ु वासन योिनेच्या वेळी मे.सहयोग होम्सच्या
ववकासकाने बनाव् कागदपत्रे सादर करून प्रकल्प मींिूर करून शासनाचे सम
ु ारे

रुपये ४०० को्ीींच्या महसल
ू ाचे नक
ु सान केल्यासींदभाात श्री.इफ़तेखार ए.शहा

मादहती अधिकार कायाकताा व सामाजिक कायाकताा याींनी मा.गह
ृ तनमााण मींत्री,

मा.महसल
ू मींत्री आददींकडे ददनाींक २७ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास
सववस्तर तनवेदन सादर करून या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याबाबत मागणी
केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू तनवेदनानष
ीं ाने चौकशी करण्यात आली आहे काय,
ु ग
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार ववकासकाववरुध्द कोणती कारवाइा
करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) व (२) प्रश्नाींककत भख
ू ींडावरील झोपडपट्टी पन
ु वासन
योिनेच्या

पररभशष्-२

सींदभाात

चौकशी

होऊन

कारवाई

होण्याबाबतची

श्री.इत्तेखार शाह याींची प्रश्नात नमद
ू तनवेदने मा.गह
ू
ृ तनमााण मींत्री व मा.महसल
मींत्री याींच्या कायाालयाकडे प्राप्त झाल्याचे ददसन
ू येत नाहीत. तथावप श्री.अररफ
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एम.शेख याींनी अपर जिल्हाधिकारी (अतत/तनषका) पजश्चम उपनगरे याींचेकडे

राघवेद्र सह.गह
ृ .सींस्थाच्या पररजश्ष्-२ मिील बोगस झोपडीिारकाींववरुध्द तक्रार
दाखल केली आहे . अपर जिल्हाधिकारी (अतत/तनषका) पजश्चम उपनगरे याींच्या

कायाालयाने दद. ३१.१०.२०१७ च्या पत्रान्वये सदर सींस्थेच्या अववश्वसनीय परु ावे

सादर करणा्या झोपडीिारकाींववरुध्द पढ
ु ील कायावाही बाबतचे आदे श व
मागादशान भमळणेबाबत उच्च स्तरीय सभमतीकडे सक्षम प्राधिकारी याींनी ववनींती
अिा दाखल केला आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

गोिुळनगर (ठाणे) येथे सदननिा खरे दी व्यिहारात झालेली फसिणूि
(५९)

*

१०२२४४

िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) श्रीमती भशतल मळे कर, रा.धगरगाव, मब
ुीं ई याींची प्लॅ ् क्र. ११/बी, सतगरु
ु

अपा्ा में्, गोकुळनगर ठाणे (पजश्चम) या िागेच्या खरे दी व्यवहारात श्री.सतु नल
पळसकर (अभभयींता, भभवींडी-तनिामपरू महानगरपाभलका) या िागा मालकाने
रुपये ४० लाखाींची फसवणक
ू केल्याची घ्ना माहे िन
ू , २०१५ मध्ये वा त्या
दरम्यान तनदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी श्रीमती भशतल मळे कर याींनी राबोडी पोलीस
स््े शन (जि.ठाणे) येथे तक्रार दाखल केली परीं तु त्यानष
ीं ाने या प्रकरणी
ु ग

एफआयआरही दाखल करून घेण्यास स्थातनक पोलीसाींनी १ वषााचा ववलींब

लावला, उक्त प्रकरणी पोलीस आयक्
ु त, बह
ु ई याींच्याकडे सध्
ु दा तक्रार अिा
ृ न्मब
सादर केला असन
ु ही फसवणक
ु ीने घेतलेली रक्कम श्रीमती भशतल मळे कर
याींना परत भमळवन
दे ण्याबाबत स्थातनक पोलीसाींनी अदयाप कोणतीही
ू
कायावाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी मा.ववरोिी पक्षनेता, वविानसभा याींनी माहे

ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान पत्रान्वये पोलीस आयक्
ु त, ठाणे याींना
कारवाई करण्याबाबत मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व तद्नस
ु ार
दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

शासनाने

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

(२), (३), (४) व (५) श्रीमती मळे कर याींनी पोलीस आयक्
ींु ई याींचे
ु त, बह
ृ न्मब
कायाालयात तक्रार अिा ददलेला आहे . तथावप, सदरहू तक्रार ही त्याींच्या
कायाक्षेत्राशी सींबधीं ित नाही.

या प्रकरणी मा.ववरोिी पक्षनेता वविानसभा याींनी माहे ऑक््ोबर, २०१७

मध्ये पेालीस आयक्
ु त ठाणे याींना कारवाई करण्याबाबत पत्र ददल्याची बाब खरी
आहे .

सदर प्रकरणी चौकशीअींती कफयाादी श्रीमती मळे कर याींनी ददलेल्या

कफयाादीवरुन राबोडी पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.क्र. १४३/२०१६ भा.दीं .वव. कलम

४२०, ४०६ अन्वये एका आरोपीववरुध्द गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर
गन्
ु हा तपासाधिन आहे .

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

जळगाांि जजल््यातील सहिारी सांसथाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार
(६०)

*

१०१५८१

श्री.एिनाथराि खिसे (मक्
ु ताईनगर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महावीर अबान को.ऑप.सोसाय्ी भल. व िळगाींव जिल्हा सहकारी स््ाचा

उत्पादक सींस्था या दोन सींस्थाींमध्ये तसेच दद िळगाींव जिल्हा मध्यवती
सहकारी बँक भल., च्या इनलॅ न्ड त्रबल पचेस (आर.बी.पी.) मध्ये झालेल्या
गैरव्यवहाराबाबत ददनाींक २९ ऑक््ोबर, २०१२ रोिी वा त्यासम
ु ारास जिल्हा पेठ
पोलीस ठाणे, िळगाींव येथे गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर गन्
ु ्याींमिील अपहाराची रक्कम ककती आहे,
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(३) असल्यास, सदर गन्
ु ्याींची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तद्नस
ु ार सींबधीं ित दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय हे खरे आहे .

(२) व (३) सदर प्रकरणी जिल्हापेठ पोलीस स््े शन येथे नोंद असलेल्या ग.ु र.नीं.

२७१/२०१२ भा.दीं .वव.क. ४०३, ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, १२०(ब), ३४ सह
लाच लच
ु पत प्रततबींिक कायदा कलम १३(१)(क), १३(२) या गन्
ु ्यात महावीर

पतसींस्थेला ददलेले किा रुपये ८.०० को्ी, नगरपाभलका, िळगाींव याींना ददलेले
किा रुपये ५९.२६ को्ी व स््ाचा फॅक््री मालदाभाडी ता.िामनेर याींना ददलेले

किा रुपये ६०.५९ को्ी व त्यावरील व्याि असे एकूण रुपये १२७.८५ को्ी
रुपयाींचा अपहार केला असल्याची तक्रार आहे .

तसेच, इतरही बील पचेस सींदभाात ग.ु र.नीं.२६९/२०१२ भा.दीं .वव.क. ४०६,

४०९, ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, १२०(ब), ३४ लाच लच
ु पत प्रततबींिक कायदा १९८८
चे कलम १३(१) (ड) सह १३(२) या गन्
ु ्यात

१) खान्दे श त्रबल्डसा प्रा.भल. रुपये २५३ को्ी ८० लाख ७५ हिार,
२) कृषी िन कॅ्ल्स कफडस ् प्रा.भल. रुपये १७७ को्ी १८ लाख,
३) ई.पी.सी. हौभसींग प्रा.भल. रुपये ३४ को्ी ७५ लाख,

४) िैन इररगेशन भसस््ीम प्रा.भल. रुपये ११ को्ी ९० लाख असे एकुण रुपये

४७७ को्ी ८० लाख ७५ हिार च्या अपहाराची तक्रार

आहे .

सदर दोन्ही गन्
ु ्याींची चौकशी सरु
ु असन
ू , दोन्ही गन्
ु ्यात आतापावेतो

अनक्र
ु मे ८२ व ३९ साक्षक्षदाराींचे िबाब नोंदववण्यात आलेले असन
ू , सदर गन्
ु हे
तपासावर आहे त.

(४) ववलींब झालेला नाही.

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

परभणी शहरातील नागररिाांना ननयशमत पाणीपुरिठा िरण्याबाबत
(६१)

*

१०२६७९

िॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
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(१)

परभणी

महानगरपाभलकेने

योग्य

तनयोिन

न

केल्याने

शहरातील

नागररकाींना १० ददवसाींनी एकदा पाणीपरु वठा करण्यात येत असल्याचे माहे

सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शहरातील लोकसींख्येत मोठया प्रमाणात वाढ झाली असताींनाही
३० वषे िूनी पाणी परु वठा योिना कायारत असल्यामळ
ु े व अवैि नळ िोडणीमळ
ु े
शहरातील नागरीकाींना तनयभमत पाणी परु वठा होत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

परभणी

शहरातील

नागररकाींना

तनयभमत

पाणीपरु वठा

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) • परभणी शहराची सध्याची पाणी परु वठा
योिना ३५ वषाापव
ू ीची आहे . शहराची वाढलेली लोकसींख्या ववचारात घेता,
अजस्तत्वातील िलकींु भाची साठवण क्षमता व िलशध्
ु दीकरण केंद्राची क्षमता
कमी पडत असल्यामळ
ु े तसेच शहरात अनधिकृत नळिोडण्या आढळून येत
असल्यामळ
ु े शहरात १० ददवसाआड पाणी परु वठा होत आहे, हे खरे आहे .

(३) व (४) • परभणी शहरातील पाणी परु वठा व्यवस्था सि
ु ारण्यासाठी या

शहरास केंद्र शासन परु स्कृत यआ
ु यडीएसएसएम्ी अींतगात पाणी परु वठा योिना
मींिरू करण्यात आली होती.

• त्यामध्ये ३ िलकींु भ व ववतरण व्यवस्थेचे काम समाववष् आहे . सदर योिनेचे

काम पण
ू ा करण्यासाठी महानगरपाभलकेस शासनाकडून अनज्ञ
ु ेय सींपण
ू ा अनद
ु ान
मींिूर करण्यात आले आहे .

• त्याभशवाय महानगरपाभलकेच्या ववनींतीनस
ु ार रुपये २० को्ी इतके सल
ु भ किा
उभारण्यास दे खील मींिरु ी दे ण्यात आली आहे .

• सदर प्रकल्पाबाबत सतत पाठपरु ावा करुन हा प्रकल्प माचा, २०१८ पयंत पण
ू ा
करण्यात येणार आहे .

• याभशवाय शहराची वाढीव लोकसींख्या ववचारात घेऊन केंद्र शासन परु स्कृत

अमत
ृ अभभयानाींतगात रु. १०३.३८ को्ीींची पाणी परु वठा योिना मींिूर करण्यात
आली आहे .
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• या योिनेत ६ िलकींु भ, िलशध्
ु दीकरण केंद्र आणण वाढीव ववतरण व्यवस्थेचे

काम समाववष् आहे . या कामाचे कायाादेश ददनाींक २७ नोव्हें बर, २०१७ रोिी
दे ण्यात आले आहे त.

• याभशवाय महानगरपाभलकेमाफात अनधिकृत नळ िोडण्याचा शोि घेण्याची
मोदहम सातत्याने राबववण्यात येत आहे .

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

मॉिना शमलमधील धगरणी िामगाराांच्या ननिाससथानाांसाठी राखीि
असलेला भूखि
ां िामगाराांना शमळिून दे ण्याबाबत
(६२)

*

९५०२३

श्री.सनु नल शशांदे (िरळी) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मॉडना भमल कामगार सहकारी गह
ुीं ई
ृ न्मब
ृ तनमााण सींस्थेने (तनयोजित) बह
महानगरपाभलकेच्या मॉनी्ररींग सभमती समोर मागील अनेक वषे लढा ददला

असन
ू सदर सभमतीने ददनाींक २३ िन
ू , २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास ददलेल्या

आदे शानस
ु ार मॉडना भमलतफे ए-२ हा भख
ू ींड कामगाराींच्या तनवासस्थानाींसाठी
राखीव

ठे वण्यात

आला

असन
ू ही

माहे

नोव्हें बर,

२०१७

च्या

पदहल्या

आठवडयापयंत सदरहू भख
ीं कामगाराींना दे ण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे
ू ड
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले आहे त्यानस
ु ार बी.आय.एफ.आर ने पाररत केलेल्या आदे शानस
ु ार
सदरहू भमलमध्ये धगरणी कामगाराींच्या तनवासस्थानाींसाठी राखीव असलेला भख
ू ींड
तातडीने कामगाराींना भमळवन
दे ण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायावाही
ू
करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) याींसदभाातील बाब ही बह
ींु ई ववकास तनयींत्रण
ृ न्मब
तनयमावलीच्या

ववतनयम

५८(९)(a)

च्या

तरतद
ू ीखालील

तनवत्ृ त

उच्च

न्यायालयाचे न्यायािीश याींचे अध्यक्षतेखाली गठीत असलेल्या सतनयींत्रण
सभमतीच्या कायाकक्षेतील आहे .

सदर सतनयींत्रण सभमतीचा तनणाय हा अींततम
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असन
ू सवा पक्षकाराींवर बींिनकारक आहे .

यासींदभाात राषरीय भमल मिदरू सींघ

व मॉडना भमल कामगार सहकारी गह
ृ तनमााण सींस्था याींच्या अिाावर ववशेष
सन
ु ावणी ददनाींक ११.१.२०१८ रोिी सतनयींत्रण सभमतीसमोर तनयोजित आहे .
सतनयींत्रण सभमतीकडून अींततम तनणाय सींकजल्पत आहे .
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िेंद्र शासनाच्या समाटा शसटी योजनेंतगात औांध-बाणेर-बालेिािी
भागातील समाटा ग्रीि प्रिल्पाबाबत
(६३)

*

१०००६५

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुि) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) केंद्र शासनाच्या स्मा्ा भस्ी योिनेअत
ीं गात औींि-बाणेर-बालेवाडी भागातील
२४ तास अखींड वीि परु वठा करण्यासाठी प्रस्ताववत स्मा्ा ग्रीडचा प्रकल्प बींद
केल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाकडून बँक गॅरीं्ी दे ण्याबाबत कोणताही तनणाय न घेण्यात

आल्यामळ
ु े तलबल रुपये ५८० को्ी खचााचा ग्रीड प्रकल्प स्मा्ा भस्ीतन
ू
वगळण्यात आल्याचेही तनदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स्मा्ा भस्ीमध्ये स्मा्ा ग्रीड प्रकल्प घेण्याबाबत शासनस्तरावर
कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही.

• पण
ु े स्मा्ा भस्ी योिनेंतगात औींि-बाणेर-बालेवाडी भागातील स्मा्ा ग्रीड
प्रकल्प रद्द करण्यात आलेला नाही.
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(२) (३) व (४) • सदर प्रकल्पाचे काम िायका या बा्य सहातयत ववजत्तय
सींस्थेच्या सहाय्याने राबववण्याचे पण
ु े स्मा्ा भस्ी कींपनीचे तनयोिन आहे .

• िायका या ववजत्तय सींस्थेकडून अथासहाय्य होण्यासाठी आवश्यक सववस्तर
प्रकल्प अहवालाचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या किा तनरीं तरता प्रमाणपत्रासह केंद्र
शासनास सादर करणे अपेक्षक्षत आहे .

• त्याअनष
ीं ाने सदर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाचे किा तनरीं तरता प्रमाणपत्र
ु ग
दे ण्याबाबत तनणाय घेण्याची बाब राज्य शासनाच्या ववचारािीन आहे .
-----------------

बाांद्रा-पजश्चम (मुांबई) येथील भूखि
ां ािर ‘ला-मोअर’ टॉिर उभारताना सटील्ट
पाकििंगच्या भागात वििासिाने िेलेले अनधधिृत बाांधिाम

(६४)

*

१०१४८२

श्री.ननतेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बाींद्रा (पजश्चम) १५ वा रस्ता येथील नगर भ.ू क्र.एफ/४६०, ्ीपीएस III या
भख
ू ींडावर

‘ला-मोअर’

्ॉवर

उभारताना

स््ील््

पाककंगच्या

भागात

महानगरपाभलकेच्या एच/पजश्चम वॉडाातील अधिका्याींच्या सींगनमताने व
सींरक्षणामळ
ु े ववकासकाने बेकायदे शीरररत्या १२, १३ व १४ असे ३ अततररक्त माळे
व कायाालये बाींिले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यामळ
ु े महानगरपाभलकेचे
अधिक

सम
ु ारे रुपये ७० को्ी वा त्याहून
महसल
ू ाचे नक
ु सान झाले असन
ू याप्रकरणी चौकशी होऊन सींबधीं ित

दोषीींववरुध्द

नगरववकास,

कारवाइा

आयक्
ु त,

करण्याबाबतचे
बह
ुीं इा
ृ न्मब

तनवेदन

मा.मख्
ु यमींत्री,

महानगरपाभलका,

अततररक्त

राज्यमींत्री,
आयक्
ु त,

महानगरपाभलका (पजश्चम उपनगरे ) आददींकडे श्री.इफतेखार ए.शहा, सामाजिक

कायाकते व मादहती अधिकार कायाकते याींनी ददनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी
वा त्या सम
ु ारास सादर केले आहे, हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदरहू तनवेदनाच्या अनष
ीं ाने चौकशी करण्यात आली आहे
ु ग
काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार पढ
ु े शासनाने कोणती कारवाइा
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) वाींद्रे (पजश्चम) येथील भ.ू क्र.एफ/४६०, ्ीपीएस III या

भख
ू ींडावरील “ला-मोअर” ्ॉवर या इमारतीच्या ११ मिले+१२ व्या मिल्यावरील
काही भागास भोगव्ा प्रमाणपत्र दे ण्यात आले आहे .

सदर इमारतीत ववकासकामाफात तळमिल्यावरील स््ील्् पाककंगच्या

भागातील कायाालय आणण १२ व्या मिल्यावरील उवाररत बाींिकाम तसेच १३ व
१४ हे अततररक्त मिले असे अनधिकृत बाींिकाम करण्यात आले होते ही
वस्तजु स्थती आहे .

(२) अशा आशयाचे तनवेदन बह
ुीं ई महानगरपाभलकेस प्राप्त झाले होते हे खरे
ृ न्मब
आहे .
(३)

व

(४)

सदर

इमारतीतील

अनधिकृत

बाींिकामाींववरोिात

बह
ींु ई
ृ न्मब

महानगरपाभलकेमाफात करण्यात आलेली कारवाई खालीलप्रमाणे आहे :-

• तळमिल्यावरील स््ील्् पाककंगमिील अनधिकृत बाींिकामास ददनाींक

१५.०५.२०१२ रोिी मब
ींु ई महानगरपाभलका अधितनयम १८८८ च्या कलम ३५१
अन्वये नो्ीस बिावन
ू ददनाींक १२.०९.२०१२ रोिी अींततम आदे श दे ण्यात आले.
• सदर नो्ीस आणण अींततम आदे शाववरोिात ववकासकाने मा. ददवाणी

न्यायालयात दाखल केलेला दावा क्रमाींक २१६५/२०१२ मा. न्यायालयाने ददनाींक
१७.०७.२०१४ रोिी तनकाली काढला.

• तद्नींतर ववकासकाने मा. उच्च न्यायालयात ददनाींक २७.१०.२०१४ रोिी दाखल
केलेल्या दाव्यात मा. न्यायालयाने ववकासकास अींतररम ददलासा (Ad-interim

Relief) ददला असन
ू , सदर प्रकरणाची पढ
ु ील सन
ु ावणी ददनाींक २८.०५.२०१८
रोिी आहे .

• १२ व्या मिल्यावरील उवाररत बाींिकाम तसेच १३ व १४ हे अततररक्त मिले
या अनधिकृत बाींिकामास ददनाींक २६.०९.२०१२ रोिी मब
ुीं ई महानगरपाभलका
अधितनयम १८८८ च्या कलम ३५१ अन्वये नो्ीस बिावण्यात आली आहे .
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• सदर नो्ीशीववरोिात ववकासकाने मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई येथे क्रमाींक
११८८/२०१३ अन्वये

मा. ददवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला असन
ू ,

सदर

प्रकरणी मा.न्यायालयाने रोिी “िैसे थे” (status quo) असे आदे श ददले
आहे त.

• सदर प्रकरण ददनाींक ०५.०३.२०१८ रोिी सन
ु ावणीसाठी ठे वण्यात आले आहे .
-----------------

विधान भिन :
नागपरू .

िॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा

______________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू ा सवा प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मद्र
ु ण: शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, नागपरू .

