
1

महारा वधानसभा
चौथे अधवेशन, २०१४
---------------------------------------------

तारंाकत नोतरंाची याद

मंगळवार, दनंाक २३ ड सबर, २०१४ / पौष २, १९३६ ( शके )

(१) पाणी ुपरवठा व वछता मंी
(२) ुमयमंी
(३) मदत, ुपन वसन व ूभकंप ुपन वसन मंी
(४) ृगहनमाण मंी
(५) कामगार मंी
(६) रोजगार हमी योजना मंी
(७) अन व नागर ुपरवठा आण ाहक

संरण मंी
(८) अन आण औषध शासन मंी
(९) जलसंपदा मंी
(१०) परवहन मंी
(११) पयावरण मंी
(१२) उजा, नवीन व नवीकरणीय उजा मंी
(१३) सा वजनक आरोय आण कु ुटंब कयाण

मंी

यंाचे भार वभाग

-------------------------------
नंाची एकूण संया - ५१

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

ुमंबई उपनगरातील दहसर येथील गणपत पाटल नगर
येथे तवरंाया झाडंाची कतल हेत असयाबाबत

(१) *  ३६५९   ीमती मनषा चौधर (दहसर) :          :    समाननीय
ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) ुमंबई उपनगरातील दहसर येथील गणपत पाटल नगर येथे तवरंाया झाडंाची
कतल कन सदरहू ठकाणी मोया माणावर भरणी करयाचे काम सरासपणे ुस
असयाचे माहे नो हबर, २०१४ या पहया आठवयात शासनाया नद शनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर ठकाणी भरणी कन या जागेवर दररोज नवीन झोपडपया
उभारया जात असया ुमळे पयावरणाची हानी होत आहे, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, यासंदभात थानक लोकतनधी (दहसर) यंानी मा. ुमयमंी,
मा.िजहाधकार, उपनगर ुमंबई, मा.अपर पोलस आ ुयत, झोन-११ यंाना दनंाक
२४ नो हबर, २०१४ रोजी नवेदन देऊन तवरंाची कतल व भरणी थंाबवयाबाबत
मागणी केल आहे, हे खरे आहे काय,
(४) असयास, सदरहू मागणीवर शासनाने कोणती कारवाई केल आहे,
(५) ्अयापप यत कोणतीह कारवाई केल नसयास वलंबाची कारणे काय ?
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ी. दे व फडणवीस : (१) ुमंबई उपनगरातील दहसर येथील गणपत पाटल
नगर येथे नो हबर, २०१४ मये तवरंाया झाडंाची कतल झालेल नाह. परं ूत
दनंाक २८.११.२०१४ रोजी दै ंनदन पाहणीवेळी अितवात असलेले कंादळवन व
५० मीटर ंअतरावरल झोपडपी यादरयान भरणीचा कार आढळून आया ंनतर
अनधकृतरया मातीचा भराव टाकणाया २ कधारकंावर ृबह ुमंबई महानगरपालकेने
दनंाक २८.११.२०१४ रोजी कारवाई कन .४००००/- दंड व ुसल केला आहे. याचमाणे
सदर २ कधारकावंर महानगरपालकेने एम.आर.ट.पी. काययंात गत कलम ५२(४३)
अवये दनंाक २८.११.२०१४ रोजी एम.एच.बी. पोलस ठायात ुगहा दाखल केला आहे.
(२) नाह. सदर ठकाणी अलकडया काळात नयाने झोपया झालेया नाहत.
(३) व (४) दनंाक २४.११.२०१४ रोजीचे नवेदन ात झालेले नाह. तथाप, थानक
लोकतनधी यंानी तहसलदार, बोरवल यंाया कायालयात संबंधत ठकाणी थानक
रहवाशी तवरंाया झाडंाची कतल कन भरणी करयाचे काम करत अ ूसन अशा
कृया ुमळे पयावरणचे ुनकसान होत आहे असे प दलेले आहे. तथापी सदर नवेदन
ात होयाअगोदरच या करणी वेळोवेळी कारवाई करयात आलेल आहे एम.एच.बी.
कॉलनी पोलस ठायामा फत तवरंाया झाडासंदभात पयावरण संरण अधनयम,
१९६८ या कलम १५(१) (२) अवये दनंाक २९.११.२०१४ रोजी ुगहा दाखल करयात
आलेला आहे. तहसल कायालयातील मंडळ अधकायंानी दलेया फयाद ूनसार सदर
ुगहा दाखल करयात आला अ ूसन यामये ४ आरोपंीना अटक करयात आल होती.

(५) न उावत नाह.
-----------------

रायात लाच ुलचपत तबंधक वभागाने ुसमारे १३०
कोट पयंाची बेह ेशबी मालमता जत केयाबाबत

(२) *  ४०७९   ी.न र पवार (कयाण पिचम) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) रायात लाच ुलचपत तबंधक वभागाने दनंाक १ जानेवार ेत १३ ऑटोबरप यत
केलेया ४१ कारवायंामये ुसमारे १३० कोट पयंाची बेह ेशबी मालमता जत करयात
आल आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, बेह ेशबी मालमता करणंामये सवाधक माण पाटबंधारे वभागातील
अधकायंाचे  अ ूसन यंानी पदाचा व अधकाराचा ैगरवापर कन कोयवधीचा
ैगरयवहार केयाचे नद शनास आले आहे, हे ह खरे आहे काय,

(३) असयास, सदर बेह ेशबी मालमता गोळा करणाया अधकायंाची चौकशी करयात
आल आहे काय,
(४) असयास, चौकशीत काय आढळून आले आहे,या ुनसार दोषी अधकायंावर कोणती
कारवाई करयात आल आहे वा येत आहे ?
(५) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. दे व फडणवीस : (1) दनंाक 01 जानेवार ेत 13 ऑटोबर, 2014 प यत केलेया
41 अपसंपदा ुगयंाया कारवायंामये एकूण पये 129,74,97,864/- एवढ अपसंपदा
संपादत केयाचे नपन झाले आहे.
(2) उत 41 ुगयंा ैपक पाटबंधारे वभागातील अधकायंावर 8 ुगहे दाखल केले
अ ूसन यंानी पदाचा/अधकारंाचा ैगरवापर कन एकूण .70,05,84,196/- एवया
रकमेची अपसंपदा संपादत केयाचे नपन झाले आहे.
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(3), (4) व (5) सदर लोकसेवकाची चौकशी करयात आल आहे. केलेया चौकशीमये
बेह ेशबी मालमता आढळून आयाने लोकसेवकंावद लाच ुलचपत तबंधक कायदा,
1988 चे कलम १३ (1) (इ) सह 13 (2) अवये ुगहे नद केले आहेत.

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

नाशक येथील गोदावर नदचे  ुदषण रोखयाबाबत

(३) *  १०३४   ी.छगन ुभजबळ (येवला) :   समाननीय पयावरण मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) नाशक येथील आगामी ुकंभमेळयाया पा व ुभमीवर गोदावर नदचे  ुदषण
रोखयासाठ ववध उपाययोजना करयात येत असयाचा दावा केला जात असतंानाह
या नदया पायाचा गढूळपणा सवादोन ेश पटंनी वाढयाची  बाब ुनकतीच नद शनास
आल, हे खरे आहे काय,
(2) तसेच सदर नद पाामये ई कोलाय, के लफॉ मस, नायेट, लोराइड, लोराइड
इ. घातक रसायनाचे माण चंड वाढया ुमळे नागरकंाया आरोयाला धोका नमाण
झालेला आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास,याबाबत शासनामा फत चौकशी करयात आल आहे काय,
(4) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार शासनामा फत कोणती
  तातडीची का यवाह केल वा करयात येत आहे ?
(5) नसयास , वलंबाची कारणे काय आहेत.

ी. रामदास कदम : (१) हे खरे नाह.
     महारा  ूदषण न ंयण मंडळामा फत गोदावर नदया पायाचे, राय पाणी
ुगणवता का यमंात गत नयमतपणे न ुमने गोळा करयात येतात. सदर पायाया

न ुमयंाचे अवलोकन केले असता नदया पायाया गढूळपणाची वा षक सरासर वहत
मयादेत आढळून ये ेत.
(२) हे खरे नाह.
     नाशक महानगरपालका हीत पयाया पायाचा ुपरवठा गंगा ूपर धरणा ुतन केला
जात अ ूसन गोदावर नद ूतन पयाया पायाचा कुठलाह उपसा केला जात नाह तसेच
नाशक महानगरपालका हीत माहे जानेवार-२०१४ ेत नो हबर, २०१४ या कालावधीत
जलजय आजाराची कुठयाह कारची साथ उावल नाह, असे ैवयकय अधीक,
नाशक महानगरपालका, नाशक यंानी यंाचे अहवालात न ूमद केले आहे.
(३) व (४) नयंाया काठावर असलेया महानगरपालका, नगरपालका/ नगरपरषदा,
छोट व मोठ गंावे तसेच औयोगक वसाहती, व ुयत न मती क इ. म ुधन
नमाण होणारे संाडपाणी ये ंनतर/येशवाय नद पाात सोडया ुमळे जल  ूदषण
होत आहे. नाशक शहरा ूतन नमाण होणा-या २८० द.ल.घ. मी. संाडपायावर या
करयासाठ नाशक महानगरपाालकेने तदन २७०.५० द.ल.ल. म ेतचे ७ संाडपाणी
या क वकसत केले अ ूसन सया ेत का यरत आहेत व यावारे ुसमारे २१०
द.ल.ल. संाडपायावर या करयात ये ेत.
     गोदावर नदया  ूदषणासंदभात दाखल झालेया जनहत याचकेसंदभात
मा.उच यायालय, ुमंबई यंाया आदेशा ुनसार राय पयावरण अभयंाक व संशोधन
संथा (NEERI) नाग ूपर या संथेची त ह ूणन नेम ूणक करयात आल आहे.
तसेच मा.आ ुयत (मह ूसल) नाशक यंाया अय ेतखाल समती नेमल अ ूसन या
समतीकडून दर दोन महयंानी गोदावर  ूदषण न ंयणाबाबतचा आढावा घेतला जातो
व याचा अहवाल मा.उच यायालय, ुमंबई यंाना सादर केला जातो.
(५) न उावत नाह.
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-----------------

मौजे चपळे (ता.पनवेल, िज.रायगड) भोकरपाडा टॉप येथे सदनका
देयाया नावाखाल लाखो पये घेऊन नागरकंाची फसव ूणक केयाबाबत

(४) *  ८८२   ी.शंात ठाकूर (पनवेल) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(१) मौजे चपळे (ता.पनवेल, िज.रायगड) भोकरपाडा टॉप येथे वननगर हो
बड स ॲड ेडहलप सचे मालक ी.अनल दामोदर पोटे व ी.ीनवास ह ुमरार
या वकासकंानी नवन कपामये सदनका देयाया नावाखाल लाखो पये घेऊन
नागरकंाची फसव ूणक केयाची तार थानक लोकतनधंीनी माहे नो हबर, २०१४
मये पोलस आ ुयत, नवी ुमंबई यंायाक ेड केल आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास,  सन २०११ मये करार होऊन ुसा वकासकंाकडून आजतागायत
सदनका न मळाया ुमळे खंादेवर (ता.पनवेल) पोलस टेशनमये दनंाक २४ ड सबर,
२०१३ रोजी फसव ूणक झालेया अनेक नागरकंानी लेखी तार केल आहे, हे ह
  खरे आहे काय,
(३) असयास, उत करणी पोलसंानी सदर वकासकंावर कोणती  कारवाई केल
वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) होय.
(२) होय.
(३) सदर करणी वकासक यंायावद फयादनी दलेया तार ुनसार खंादेवर
पोलस ठाणे येथे खालल तीन ुगहे दाखल करयात आलेले आहेत.
     मौजे चपळे, भोकरपाडा स व ंन.७२/२ संबंधाने आरोपी अनल पोटे यंायावद
ुग.र. ंन. १४६/२०१४ भा.दं.व. कलम ४२० माणे ुगहा नद केला आहे. आरोपीवद

यायालयात दोषारोपप दाखल करयात आलेले आहे.
     आरोपी अनल पोटे यंाया वद खंादेवर पोलस टेशनमये ुग.र. ंन. १५०/२०१४
भा.दं.व. कलम ४२०, ३४ माणे ुगहा नद करयात आलेला आहे. सदर ुगयातील
आरोपंीना अटक करयात आलेल अ ूसन ुगयाचा तपास ुस आहे.
     तसेच आरोपीवद खंादेवर पोलस ठाणे येथे मौजे चपळे, भोकरपाडा स व ंन.
७२/२ संबंधाने ुग.र. ंन. १५२/२०१४ भा.दं.व. कलम ४२० माणे ुगहा नद केलेला आहे.
सदर ुगयाया तपासा ंनतर ुपरावे गोळा कन आरोपीवद यायालयात दोषारोपप
दाखल करयात आलेले आहे.
(४) न उावत नाह.

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

ुपयातील ीमंत दगडु ेशठ हलवाई गणपती मंदरालगत झालेला फोट

(५) *  ६४३   ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) ुपयातील ीमंत दगडु ेशठ हलवाई गणपती मंदरालगत दनंाक 10 ुज ैल, 2014
वा या ुसमारास फोट हो ूवन पोलस क मचा-यंासह सहा जण जखमी झाले, हे खरे
आहे काय,
(2) असयास, उत करणी शासनामा फत चौकशी केल आहे काय,
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(3) असयास, चौकशीत काय  आढळून आले व तद ुनसार दोषीवर कोणती कारवाई
केल तसेच सदर फोटातील जखमंीना कोणती  मदत करयात आल वा  येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची  कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) सदर घटनेबाबत थमत: वामबाग पोलस ठाणे, ुपणे ुग.र. ंन.१७३/२०१४ अवये
ुगहा नद ूवन या ंनतर दहशतवाद वरोधी पथक पोलस ठाणे, ुमंबई ुग.र. ंन.०९/२०१४,

कलम ३०७, ३२४, ४२७, १२० (ब) भा.दं.व.सं., सह कलम ३,४,५ भारतीय फोटक
कायदा सह कलम १६,१८ बेकायदेशीर हालचाल (तबंध) अधनयम १९६७, ुसधारत
२००८ अवये ुगहा नद करयात आला आहे.  ुतत करणी दहशतवाद वरोधी
पथकामा फत चौकशी ुस आहे.
(३)  ुतत घटनेया अ ुनषंगाने अात आरोपंीचा शोध ुस आहे. सदर फोटातील
जखमी यती या करकोळ जखमी असयाने व यंायावर उपचार कन ताकाळ/
लगेच सोडून देयात आया ुमळे यंाना  आ थक मदत करयात आल नाह.
(४) न उभवत नाह.

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

-ठाणे शहरातील जेल तलावामये वाढलेले  ुदषण

(६) *  ६०९   ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) ठाणे शहरातील जेल तलावामये वाढलेया  ुदषणा ुमळे हजारो मासे ृम ुय ुमखी
पडयाचे तसेच सदर तलावामये वाढलेया  ूदषणा ुमळे मासे, तलावातील जीवजं ुत नट
होत असतंानाच तलावातील दलदल, गलछपणा व ुद गधी ुमळे परसरातील रहवाशंाया
आरोयावर वपरत परणाम होत असयाचे माहे ऑटोबर, २०१४ या ेशवटया
आठवडयात नद शनास आले हो ेत, हे खरे आहे काय,
(२) उत नी चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार
आताप यत कोणती का यवाह  केल वा करयात येत आहे,
(३) नसयास, वलंबाची  कारणे काय आहेत  ?

(उतर आले नाह.)
-----------------

- ठाणे शहराची ुसरा धोयात आल असयाबाबत.

(७) *  २९११   ी.शंाताराम मोरे (भवंडी ामीण), ा.वषा गायकवाड (धारावी),
ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील
काय :-
(१)  ठाणे िजयातील कासारवडवल गावात  ठाणे पोलसंानी छापा टाकून मोया
माणात रायफल जत करयात आयाने ठाणे शहराची ुसरा धोयात आल
असयाचे तसेच २५ कािमर तण वना परवाना श वापरत असयाचे माहे
ऑटोबर, 2014 मये वा यादरयान आढळून आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास,रायाया  ुमख शहरंामये उतर भारतात श परवाना मळवलेले
ुसरा रक ैतनात केले जात असयाने , आ म लायसस ॲटमये बदल करयाचा

ताव पोलस दलाकडून मंाडयात आलेला आहे, हे ह खरे आहे काय,
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(3) असयास, उपरेात करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय या ुनषंगाने कोणती
  कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(४)नसयास ,वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1) ठाणे िजयातील कासारवडवल गावात ठाणे पोलसंानी छापा
टाकून 6 कािमर तणंाना वना परवाना असलेया 25 बं ुदका जवळ बाळगयाकरणी
अटक केल होती.
(2) हे खरे नाह.
(3)  ुतत करणी ठाणे पोलस आ ुयतालयातं गत असलेया कासारवडवल पोलस
टेशन येथे ुग.र. ंन.75/2014 अवये भारतीय हयार कायदा कलम 3, 25, 35 व
ुमं.पो.का. कलम 37(1) 135 माणे खाजगी ुसरा रक एजसीचा मालक व 6

आरोपंीवद ुगहा नदवयात आला अ ूसन ुगयाचा तपास ुस आहे.
(4) न उावत नाह.

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

बोरवल ( ुमंबई) येथील आदवासी पायातील आरे पालका
शाळेकरता ुस करयात आलेल बससेवा बंद करयात आयाबाबत

(८) *  १८७   ी.कालदास कोळंबकर (वडाळा), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम),
ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) बोरवल ( ुमंबई) येथील आदवासी पायातील आरे पालका शाळा ह जंगल
वभागात अ ूसन ेतथील या वभागाकरता ुस करयात आलेल बससेवा चखलाचे
कारण देत बंद करयात आयाने या शाळेमये शण घेणाया ुमलंाचे जीवन धोयात
आले असयाचे माहे ुज ैल, २०१४ मये वा या ुसमारास नद शनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असयास, सदरहू शाळेसाठ र ेत, शाळेची संरक  ंभत आण शाळेया ुदतीसाठ
गेया वष तीन कोट ४२ लाखंाचा नधी पालकेने मं ूजर केला होता परं ूत सदरहू कामे
बहुतंाशी झालच न ूसन जी कामे झाल आहेत ती कामेह नकृट दजाची असयाने
सदरहू शाळेया ुदतीकरता देयात आलेला नधी वाया गेला आहे हे पाहता शासन
वरत आवयक ती का यवाह करणार वा करत आहे,

(३) नसयास, यामागील वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) हे खरे नाह. गोरेगंाव येथील आरे वसाहतीमधील आदवासी
पायात असलेया महापालका शाळेमये शकणाया वयायाया सोयीकरता बेट
उपमाने द. २३.१०.२०१३ पा ूसन व ेशष बससेवा ुस केलेल आहे. ुज ैल २०१४
या ुसमारास महापालका शाळा व ुमय रता दरयानचा जोडरता अत ृवटने
खचया ुमळे बससेवा महापालका शाळेया वाराप यत का यरत ठेवणे शय नह ेत. परं ुत
काह दवसंानी रयाया डागडुगीचे काम केया ंनतर बससेवा महापालका शाळेप यत
करयात आलेल आहे.
(२) हे खरे नाह. आरे कॉलनी येथील शाळेचे . ३,४२,३०,३४२/- कंमतीचे ुदतीचे हे
कप सलागार मे.अण केळकर आण असोसएस यंाया शाळा पाया ूभत ुसवधा
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क यंाया नरणाखाल ूप ण करयात आले आहे. शाळा ुदतीचे सं ूप ण काम
यविथतरया ूप ण झालेले अ ूसन सदर कामाची ृबह ुमंबई महानगरपालकेया दता
वभागात फ वेळोवेळी पाहणी करयात आल आहे.
(३) न उावत नाह.

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

- रायातील पोलसंाना घरे उपलध कन देयाबाबत

(९) *  १२१   ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण),
ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अमन पटेल
( ुमंबादेवी), ा.वषा गायकवाड (धारावी) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) रायातील पोलसंाया घरंाचा न अ ंयत बकट झाला अ ूसन अनेक पोलस
झोपडपयंामये राहत असयाचे माहे स टबर, 2014 मये वा यादरयान नद शनास
आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, शासनाने अनेक ठकाणी पोलसंाया वसाहती उभारयात परं ुत
पोलसंाया संयेया मानाने या ूखपच कमी असयाचे आढळून आले आहे, हे ह
खरे आहे काय,
(3) असयास, पोलसंाना ूमल ूभत सोयी ुसवधंा ुयत अशी घरे उपलध कन देयाबाबत
शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) हे खरे नाह.
(२), (३) व (४) रायात पोलस अधकार व क मचार व पोलस क मचार यंाचे संयाबळ
२१९९६६ इतके आहे. या ैपक ८६५१५ नवासथने उपलध आहेत. पोलस अधकार व
क मचार यंाया संयाबळाया ुतलनेत यंाया नवासथानंाची संया अ ुनमे २७.६०
टके व ४०.५४ टके इतक आहे.
      पोलस नवासथानाया बंाधकामासाठ सन २०१४-१५ मये .७०.२३ कोट इतक
तर ूतद करयात आल आहे. या यतरत .५०० कोट इतक रकम हुडको कडून
अ ज घेऊन पोलस नवासथानंाचे बंाधकाम करयाचे शासनाया वचाराधीन आहे.

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

रायात नऊ धमादाय आ ुयतंाची गरज असतंाना दोन आ ुयतंामा फत
कारभार चालत असयाने हजारो करणे लंबत असयाबाबत

(१०) *  २०१६   ी.ह ुनमंत डोळस (माळशरस) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रायातील लाखो संथंाया नदणीपा ूसन नवड ूणकप यतया कारभारावर न ंयण
ठेवयासाठ धमादाय आ ुयतालयात नऊ आ ुयतंाची आवयकता असताना केवळ
दोनच आ ुयत अ ूसन अय ठकाणी अधकायंामा फत कामकाज चालत आहे, हे खरे
आहे काय,
(2) असयास, रायात नऊ आ ुयतंाची गरज असतंाना दोन आ ुयतंामा फत कारभार
चालत असयाने हजारो करणी लंबत आहेत, हे ह खरे आहे काय,
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(3) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तद ुनसार शासनो लंबत करणे नकाल काढणेबाबत तसेच आ ुयतंाची रत
पदे तातडीने भरणेबाबत कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4) अयाप कोणतीच का यवाह केल नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1)  हे खरे नाह.
     धमादाय सह आ ुयत या संवगाची 10 पदे मं ूजर अ ूसन या ैपक आठ पदे भरलेल
आहेत. सय:िथतीत धमादाय सह आ ुयत, अमरावती ुमयालय, ुमंबई व धमादाय
सह आ ुयत, अमरावती अशी 2 पदे रत अ ूसन सदर पदे भरयाची का यवाह ुस आहे.
(2) न उावत नाह.
(3) न उावत नाह.
(4) न उावत नाह.

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

ुमंबई येथील केईएम णालयातील लामा
सटर तबल 11 वषापा ूसन बंद असयाबाबत

(११) *  २५९४   ी.रा ज पाटणी (कारंजा) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) ुमंबई येथील केईएम णालयातील लामा सटर तबल 11 वषापा ूसन बंद
असया ुमळे णंाचे ना ेतवाईक व यंाना यासाठ खाजगी कंपनीक ेड जादा ैपसे मोजावे
लागत असयाची बाब माहे नो हबर, 2014 मये नद शनास आल आहे, हे खरे
आहे काय,
(2) असयास, सदर मशीन ुदती करयासाठ तसेच णंाची ैगरसोय थंाबवयासाठ
शासनामा फत कोणती का यवाह करयात आल अथवा येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय?

ी. दे व फडणवीस : (1) हे ंअशत: खरे आहे. लामा सटरला के.ई.एम. णालयात
देयात आलेया जागेमये तयार होणाया औषधंाचे उपादन, अन व औषध शासन
कायदा 1940 अवये "चंागल उपादन म ेतमाणे" आवयक असलेया बाबंीची ूप तता
होत नसया ुमळे सदर कातील उपादन बंद करावे लागले. सन 2014 मये काह
कालावधीकरता ॲल ुयमन व आय.ह.आय.जी.जी. औषधाचा देशभर स व ुतटवडा
होता. तथाप णंाची ैगरसोय टाळयाकरता या सटरची औषधी उपादने बाहेनबन ूवन
घेऊन अप दरात णंाना ुपरवयात येत होती. सदर उपादने बाजारभावापेा अ ंयत
कमी कंमतीने ना नफा तवावर गरब व गर ूज णंाना लामा सटरमा फत ृबह ुमंबई
महानगरपालकेस ात होत होती. तथाप सदर औषधे आता उपलध झाल आहेत.
(2) के.ई.एम. णालयातील लामा सटर सन 1990 ेत 2003 प यत ुस हो ेत व
सदर सटरमधील स व मशीस यावेळी का यरत होती. तथाप अन व औषध शासन
कायदा 1940 अवये लामा सटरची जागा व ंयसा ुमी या सोयी- ुसवधंाची ूप तता
होऊ शकत नसया ुमळे सटरमधील औषधंचे उपादन बदं करावे लागले व गोवंडी
येथील शताद णालयाया जागेमये थालंातरत करावे लागले. परं ुत सटरया
नवीन कपाया ुपनजीवनाचे काम महानगरपालकेमा फत ंअतम टयात अ ूसन
नजीकया काळात सटरमधील उपादन ुस करयात येईल.
(3) ुमळ कप हा .के.ई.एम. णालयात 7 या मजयावर होता. या जागेवर अन
आण औषध काययातील तर ुतद ुप णपणे व तंतोतंत पाळणे शय नसयाने सं ुप ण
कप णालयाया इमारतीम ूधन वतं जागी थलंातरत करयात आला आण
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उपादन ामता जवळजवळ ुदपट केल. या दरयान आलेया अनेक तंाक अडचणी
सोड ूवन अयावत कप आता ंअतम टयात अ ूसन लवकरच लामा उपादने
महानगरपालकेमा फत ुस करयात येतील.

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

सफाळे येथे (िज.पालघर) ुससज व अया ुधनक णालय उभारयाबाबत

(१२) *  ३२४४   ी.वलास तरे (बोईसर) :   समाननीय सा वजनक आरोय व
कु ुटंब कयाण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) सफाळे परसरातील (िज.पालघर) एकूण 69 गावे व 46 पा ेड मळून ेतथील
लोकसंया 2 लाखंायावर जाऊन पोहोचल अ ूसन दै ंनदन वाढया नागरककरणा ुमळे
दवसागणीक लोकसंयेत भर पडत अ ूसन याचा परणाम आरोय वषयक ुमल ूभत
ुसवधंासह स व ुसवधंाचा बोजवारा उडालेला अ ूसन अपघातात ॅचर झालेया णंाचा

एसरे काढून झायावरच या ुदखापतीचा ंअदाज लावला जातो, तथापी सफाळे येथील
ाथमक आरोय कात एसरेची सोय तसेच अयावत ऑपरेशन थएटर व अय
सोयी- ुसवधा नसया ुमळे या णंावर केवळ ाथमक उपचार कन यंाना खाजगी
गणंालयात पाठवयाचा सला ाथमक आरोय काकडून देयात येत असया ुमळे
ेतथील नागरकंानी ३ वषापा ूसन सातयाने ूससज व अया ूधनक णालय उभारयात

यावे ह ूणन मा.आरोय मंी, सचव, आरोय वभाग, उपसंचालक, आरोय सेवा ,
ठाणे, िजहाचकसक, सामाय णालय, ठाणे आदंक ेड लेखी नवेदनावारे, य
भेटून ंआदोलने कन मागणी केलेल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरहू मागणीबाबत शासनाने कोणता न णय घेतला आहे,
(3)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

डॉ. दपक सावंत : (1) हे ंअशत: खरे आहे.
     ाथमक आरोय क सफाळे येथे आवयक ुसवधा उपलध आहेत. तसेच सदर
कात ऑपरेशन थएटर अ ूसन ेतथे कु ुटंब कयाण शया करयात येतात.

     शासकय नकषा ुनसार ाथमक आरोय कात -करण ंय ुसवधा व व ेशषंाची
सेवा उपलध नस ेत. या ुमळे अपघात झालेया णंाना ाथमक उपचार देऊन गंभीर
ुदखापत झालेया णंाना जवळया शासकय णालयात संदभत करयात ये ेत.

     सफाळे येथे ुससज व अया ुधनक णालय उभारयात यावे याबाबत नवेदन
ात झालेले नाह.
(2) न उावत नाह.
(3) न उावत नाह.

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

अन व औषध शासन वभागातील भरतीमये अनयमता झायाबाबत

(१३) *  ३३५७   ी.पंकज ुभजबळ (नंादगाव), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा) :
   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) अन व औषध शासन वभागातील सन 2014 मये झालेया भरतीमये
अनयमतता  झायाचे माहे ुज ैल, 2014 मये नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, फत करणाची शासनामा फत चौकशी करयात आल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद ुनसार  कोणती कारवाई  केल
वा करयात येत आहे,
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(4)  नसयास, वलंबाचे कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1) हे खरे नाह.
(2) न उावत नाह.
(3) न उावत नाह.
(4) न उावत नाह.

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

वोळी ( ुमंबई) येथील महानगरपालकेया महामा फुले णालयात मागील
काह महयापा ूसन नेचकसा वभाग, अतदता वभाग बंद असयाबाबत

(१४) *  २४२   ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम),
ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ी.संतोष टारफे (कळम ुनर) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) वोळी ( ुमंबई) येथील महानगरपालकेया  महामा फुले णालयात मागील
काह महयापा ूसन नेचकसा वभाग, अतदता वभाग बंद अ ूसन इतर अनेक
काह वभाग बंद पडत चालले असया ुमळे कंा ूजर मा ग, वोळी व घाटकोपर या
परसरातील येणा-या हजारो नागरकंाना आरोय सेवा मळत नसयाचे माहे ऑटोबर,
2014 मये वा या ुसमारास आढळून आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या णालयातील बंद पडलेले वभाग तातडीने ुस करयाबाबत तसेच या
णालयाया कारभाराक ेड ुद ल करणा-या पालका शासनावर कारवाई करयाबाबत
शासनाने कोणती तातडीची का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(3) अयाप कोणतीच का यवाह करयात आल नसयास, वलंबाची कारणे काय
आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) हे खरे नाह. सदर णालयातील नेचकसा वभाग व
अतदता वभाग सय:िथतीत का यरत अ ुसन, माहे जानेवार ेत नो हबर, 2014 प यत
नेचकसा वभागामये बायण वभागात 7807 णंावर उपचार करयात आले
व एकूण ९१ णंावर शया करयात आया आहेत. तसेच अतदता वभागामये
९१५ णंावर उपचार करयात आले आहेत. तसेच या णालयात ैवयकय, बालरोग,
शयया, अिथ ंयग, कान-नाक व घसा, ने चकसा, दंत चकसा, अतदता,
-करण, योगशाळा, सोनोाफ व २४ तास अपघात वभाग हे वभाग का यरत आहेत.
(२) व (३) न उावत नाह.

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

वडकून ता.डहा ूण( िज.ठाणे)येथील एस.आर.के. महावयालयातील
आदवासी ुमलंचे अपहरण करयात येत असयाबाबत

(१५) *  ४१३०   ा.वषा गायकवाड (धारावी), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी) :   समाननीय
ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) डहा ूण( िज.ठाणे) वडकून येथील एस.आर.के. महावयालयातील शकणाया
आदवासी ुमलंचे अपहरण करयात येत असयाचे कार वाढत असया ुमळे ुमलंमये
व यंाया पालकंामये भतीचे व  ंच ेत ेत वातावरण पसरले असयाचे माहे ऑटोबर,
2014 मये वा यादरयान  आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(2) असयास, सदरहू ठकाणी ुमलंया होत असलेया अपहरणाया घटना
रोखयाबाबत सदर परसरातील शाळेतील ुमलंना संरण मळयाबाबत शासनाने
कोणती  उपाययोजना केल वा करयात येत आहे,
(3)  नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1) माहे स टबर, 2014 मये मौजे सरवल गाव ता.डहा ूण
येथील खाजगी शकवणीवन रोडने पायी घर येत असतंाना दोन आरोपंीनी एका
ुमलला ढक ूलन यंाया कारमये बस ूवन आशागड रोडने पळ ूवन नेयाबाबत डहा ूण,

पोलस ठाणे ुग.र. ंन.79/2014 भा.दं.व. कलम 363, 336, 354 (अ), (२) 34 सह
बालकंाचे ैल ंगक अयाचार संरण तबंध कायदा 2012 चे कलम 7 व 8 माणे
दनंाक 20.9.2014 रोजी ुगहा दाखल करयात आलेला आहे. संबंधत दोह आरोपंीना
पोलसंानी लागलच अटक केलेल आहे. तसेच आरोपीवद सबळ ुपरावे गोळा कन
यायालयात दोषारोपप दाखल करयात आलेले आहे. या ुमळे वयाथ व पालकंामये
कोणयाह कारचे भतीचे वातावरण नमाण झाले नाह.
(2) सदर करणी अपहरणाया घटना ुपहा घडू नये ह ूणन महला टोल  हेपलाईन
ुस करयात आलेल आहे. तसेच महलंाना मदतीसाठ पोलस ठायात ताकाळ

माहती कळवयाबाबत मा गद शन करयात आलेले आहे.
     गणेवंशात व साया वेशात पोलसंाची जातीत जात गत महावयालय
परसरात ुस करयात आलेल आहे.
     शाळा/महावयालयातील शक व वयाथ यंाना पोलस अधकार व पोलस
ठाणे यंाचे ुदरवनी मंाक देयात आले अ ूसन लहान ुमलंाचे लगक घटना अगर
कोणयाह इतर अ ुनचीत घटनेबाबत ताकाळ पोलस ठायात माहती देयाबाबत
ूसचना देयात आया आहेत.

     पोलस ठाणे हीतील चेक पोट ठकाणी महला पोलस क मचार यंाचे न ुयती
करयात आल.
(3) न उावत नाह.

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

पाटण( िज.सातारा) ता ुलयातील वंाग मराठवाडी
धरणकपातील धरणतंाचे ुपन वसन करणेबाबत

(१६) *  २९७८   ी.शं ुभराज देसाई (पाटण) :   समाननीय जलसंपदा मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) पाटण( िज.सातारा) ता ुलयात सन १९९७ मये ारंभ झालेया वंाग मराठवाडी
या धरणाचे काम ४० टके ूप ण झाले अ ूसन सदरचे धरणाचे काम गत १७ वषापा ूसन
बंद अवथेत आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, वंाग मराठवाडी या धरणकपंात गत मढ, खालचे घोटल, उमरकंाचन
ह गंावे ुप णत: तर मराठवाडी, जाधववाडी, वरचे घोटल, िजंती, नग ेड व कसणी ह

ंअशत: बाधीत गंावे होत अ ूसन या गावंामये ुसमारे २००० चे वर कु ुटंब अ ूसन यंाचे
ुपन वसन अयापह झाले नाह , हे ह खरे आहे काय,

(३)असयास, सदरचे वंाग मराठवाडी धरणाचे काम ुप ण करणेकरता तसेच बाधीत
गावंाचे ुपन वसन करणेकरता  कोणती उपाययोजना केल वा करयात येत आहे,
(४)नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत.

ी. गरष महाजन : (1) सन 1997 मये ुस झालेले धरणाचे काम 80 टके ूप ण
झाले आहे. सन 2011 पा ूसन धरणचे काम कपतंाया वरोधा ुमळे बंद आहे.
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(2) या कपंात गत रेठरेकरवाडी, मढ, घोटल व उमरकंाचन अशी 4 गावे ुप णत: तसेच
मराठवाडी, जाधववाडी, कसणी, नग ेड व िजंती अशी 5 गावे ंअशत: बंाधीत होत आहेत.
बाधीत कु ुटंबाया ुपन वसनाची का यवाह मसहूल व ुपन वसन ंयणेमा फत गतीत आहे.
(3) व (4) सातारा िजयात 3 व संागल िजयात 12 अशा एकूण 15 ुपन वसत
  गंावठाणामये आवयक नागर ुसवधंाची कामे ूप ण झालेल आहेत. तथापी बाधत
कपतंाना पया
य जमीनी वाटपाचा न अयाप ुसटलेला नसयाने याबाबत रोख ुनकसान भरपाई
देयाचा ताव वभागीय आ ुयत, ुपणे यंाचेकडून मह ूसल वभागास सादर झाला
अ ूसन सदर ताव शासन तरावर न णयाधीन आहे.

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

जालना िजयातील लोणार भायगाव येथील ेशतकयंाची
व ुयत ासफा मर न देता आ थक फसव ूणक केयाबाबत

(१७) *  ३१०५   ी.अ ुजन खोतकर (जालना) :   समाननीय ऊजा मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1)  लोणार भायगाव( ता. ंअबड ,िज. जालना ) येथील ेशतकयंाची व ुयत
ासफा मरसाठ 1.00 ल पये रकम घे ूवनह ासफा मर न बसवयाने  वज
मंडळाचे  अभ ंयता व व ुयत ठेकेदार जाधव यंाया कडून फसव ूणक झायाची तार
दनंाक 21 नो हबर, 2014 रोजी िजहाधकार, जालना यंाचेक ेड नवेदनावारे केल,
हे खरे आहे काय,
(2) असयास,  िजयात असे अनेक कार घडत असयाचे तारत न ूमद केले
आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, उत करणी कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलबंाची कारणे काय आहेत ?

ी. चं ेशखर बावनकुळे : (१) होय,
(२) नाह,
(३) चौकशीत मे.पंकज ंइडज यंाचेकडून अनधकृत पाच रोह े बसवयाचे आढळून
आयाने पोलस का यवाह करयात आल आहे.
(४) न उावत नाह.

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

ुधळे येथील आदवासी ुयवतीवर बलाकार करणा-या आरोपंीवर कारवाई करयाबाबत

(१८) *  २३२७   डॉ.संजय राय ुमलकर (मेहकर) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुधळे येथील आदवासी ुयवतीवर बलाकार करणा-या आरोपंीना तसेच यंाना
वाचवणा-या शासन ंयणेतील ट अधकार, क मचार यंायावर  कारवाई
करयाकरता द. 14 नो हबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास ंात कायालयासमोर मोचा
काढयात आला होता, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या करणातील आरोपंीवर व यंास सहका य करणा-यंावर कोणती
कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(3)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?
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ी. दे व फडणवीस : (१) हे खरे नाह, ुधळे येथील आदवासी ुयवतीवर बलाकार
करणाया आरोपीवर कारवाई करयाबाबत गायी सोशल वेफेअर संथा संचालत,
दामीनी महला अयाचार नवारण व कायदेवषयक मा गद शन समतीया पदाधकार
यंानी द.११.११.२०१४ रोजी िजहाधकार, ुधळे यंाना नवेदने दले आहे.
(२) सदर घटनेतील ुयवतीचा द.१६.९.२०१४ रोजी ुधळेशहर पोलस टेशनमधील महला
तार नवारण काया अधकार व िजहा महला दता समतीया अशासकय
सदया यंाचे सम जबाब घेतला आहे. सदर जबाबात तने न ूमद केले आहे क, अयास
करत नसयाया कारणावन आईने रागावया ुमळे यंायामये भंाडण हो ूवन, राग
आयाने घरा ूतन समका ड आणयाया बहायाने ती घरा ूतन न ूघन गेल, या ंनतर
ती शहरातील ववध भागामये दवसभर फन राी एका बंाधकामाया ठकाणी
झोपल होती. ुदसया दवशी सकाळी रेवे टेशनवन चाळीसगाव येथे जा ूवन व ेतथे
दवसभर फन राीया वेळेस ती ुपहा ुधळे येथे परत येऊन तीने आईस फोन केला.
या ंनतर दोन दवसापा ूसन आईला न संागता घरा ूतन न ूघन गेया ुमळे ती ूखप मारेल
या भतीने, तने काह ुमलंानी तला रा ूतन घेऊन जाऊन जबरदतीने बंा ूधन ठेवले
व आता ेत ूथन ती पळून आलेचे खोटे संागतले. तसेच अशा कारची खोट माहती
तने पोलसंानाह दल. या ंनतर तला ववासात घेऊन सवतर वचार ूपस केल
असता, तने आपण आपया आईस घाबन व मार खायाया धाकाने खोटे बोलले
अ ूसन, घरया यतंीना व पोलसंाना संागतलेया असा कोणताह कार यात
घडलेला नाह व तची कोणावषयी तार नसयाचे न ूमद केले आहे. याचमाणे
सदर ुमलया आईने व मामानेह उपरोत कोणताह कार झाला नसयाचे व यंाची
कोणावषयी तार नसयाचे यंाचे जबाबात न ूमद केले आहे. या ुमळे सदर करणी
पोलस टेशनमये कोणतीह तार नसयाने कोणयाह कारया बलाकाराचा ुगहा
दाखल झालेला नाह.
(३) न उावत नाह.

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

ठाणे िजयातील ाथमक आरोय क व
उप कातील वॉटर फटर खरेद ैगरयवहार

(१९) *  २७२५   ी.तीज ठाकूर (नालासोपारा) :   समाननीय सा वजनक आरोय
व कु ुटंब कयाण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ठाणे िजयातील 78 ाथमक आरोय क व 898 उप के मधील णंाना ुशद
पाणी मळावे अशी मागील अनेक वषाची मागणी असया ुनसार िजहा परषदेया
नधी ूतन 5 लाख 96 हजार 528 पये ख च कन 50 लटर म ेतचे 950 वॉटर
फटर खरेद करताना िजहा परषद व पंचायत समती लेखा संहता अधनयम
1968 चा भंग करयात आला, हे खरे आहे काय,
(2)सदरहू वॉटर फटर खरेदवर लेखा परण अहवालातह ता ेशरे ओढयात आले
आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, या ैगरयवहाराची  चौकशी करयात आल आहे काय,
(4) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार  कोणती कारवाई करयात
आल वा येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

डॉ. दपक सावंत : (1) ठाणे िजहापरषदेया नधी ूतन सन 2012-13 करत आरोय
वभागासाठ 50 लटर म ेतचे 92 वाटर फटर खरेद करयात आले.थानक नधी
लेखा परण पथकाने महारा िजहा परदषद व पंचायत समती लेखा संहता
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अधनयम 1968 चा भंग झायाबाबत उलेख केला न ूसन या नयाम ुनसार ुपरवठा
धारकंास मालाचा ुपरवठा न करताह देयक अदा केयाबाबत ुखलासा वचारला आहे.
(2) हे खरे आहे.
     थानक लेखा नधकडून नयमत लेखा परण करयात आले अ ूसन यंानी
आेप नदवला आहे. या ुनसार ुपरवठा धारकंाकडून मालाचा सं ूप ण ुपरवठा व तपासणी
झाया ंनतरच ुपरवठा धारकास धनादेश अदा करयात आले.
(3), (4) व (5) न उावत नाह.

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

-रायगड िजयातील पातळगंगा नद  ुदषत झायाबाबत.

(२०) *  ७२३   ी.मनोहर भोईर (उरण), ी.शंात ठाकूर (पनवेल) :   समाननीय
पयावरण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रायगड िजयातील पातळगंगा नदया काठावर मोठमोया औयोगक कंपया
अ ूसन या ूतन मोया माणात ुदषत पाणी सोडयात येत असयाने पातळगंगा  ुदषत
झाल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या कंपयंावर कारवाई करयाकरता  ुदषण न ंयण महामंडळाक ेड
वारंवार तार करयात आया आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, या  ुदषत पाया ुमळे ेतथील आसपासया परसरात अनेक साथीचे
रोग पसरत अ ूसन अनेकंाचा बळी जात आहे, हे ह खरे आहे काय,
(4) असयास, या कंपयंावर शासनाने कोणती कारवाई केल तसेच  ुदषण रोखयासाठ
कोणती उपाययोजना केल वा करयात येत  आहे,
(5)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. रामदास कदम : (1) हे खरे नाह.
(2) हे खरे नाह.
(3) हे खरे नाह.
(4) न उावत नाह.
(5) न उावत नाह.

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

जळगंाव िजयात ६१२ व ूयत रोह े जळायाबाबत

(२१) *  २३१२   ी. ुगलाबराव पाटल (जळगाव ामीण) :   समाननीय ऊजा मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) जळगंाव िजयात माहे ऑटोबर, २०१४ मये ६१२ व ूयत रोह े जळायाचे
नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, व ुयत रोह जळाया ंनतर कमान दोन दवसात नवीन रोह बस ूवन
देणे  अपेीत असतंाना  यासाठ दोन अडीच महयाचा कालावधी लागत असयाने
ेशतकर अडचणीत आला, हे ह खरे आहे काय,

(३) असयास, जळालेल व ुयत रोह े तातडीने  ुदत करयाबाबत कोणया
उपाययोजना केया वा करयात येत आहेत,
(४)  नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?
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ी. चं ेशखर बावनकुळे : (१) होय, १०७५ रोह े ना ुदत झाले असयाचे नद शनास
आले आहे.
(२) व (३) जळगाव िजयामये एल, १४ ेत ड सबर, २०१४ या कालावधीत मोया
माणात अनाधकृत वीज वापर वाढया ुमळे रोह ना ुदत होयाचे माण वाढयाने
जळगाव िजयात माहे ऑटोबर, २०१४ मये ेशतीपंप, गावठाण व इतर वभागाने
असे एकूण १०७५ रोह े ना ुदत झाल. या ैपक ९४३ रोह े तातडीने बदलयात
आल अ ूसन उ वरत १३२ रोहावरल अनाधकृत वीज जोडया काढून टाकया ंनतर
सदर रोह े बदलयात आल. ना ुदत रोहाया ठकाणी नवीन रोह े देयाआगोदर
अनाधकृत वीज जोडया काढून टाकणे कंवा अनाधकृत वीज जोडया व भार अधकृत
करणे मात अस ेत व सदरल वीज जोडया काढून टाकयास मोया माणात
अडचणी आया ुमळे वलंब झाला अ ूसन जळगाव िजहाकरता द.१ एल, २०१४
पा ूसन द.१० ड सबर, २०१४ प यत नवीन अधक ुदत केलेल अशी एकूण ३९५४
रोह े उपलध कन देयात आल आहेत.
(४) न उावत नाह .

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

ुमंबई, ुपणे, नाग ूपर, औरंगाबाद इ. ुमख शहरात
सी.सी.टह ंयणा कायावीत करयाबाबत

(२२) *  २६७५   ी.सदा सरवणकर (माहम) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुमंबई, ुपणे, नाग ूपर, औरंगाबाद इ. ुमख शहरात सी.सी.टह ंयणा कायावीत
करयाचे काम लवकरात लवकर ूप ण करयाचे आदेश मा. ुमयमंी महोदयंानी दनंाक
8 नो हबर, 2014 रोजी दले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या ुनसार कोणती का यवाह केल आहे तसेच नाशक,  यबकेवर
येथे होणाया  ंसहथ ुकंभ मेळाया ूपव सी.सी.टह ंयणा कायावीत करयाबातची
सय:िथती काय आहे,
(3)  नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत?

(उतर आले नाह.)
-----------------

डबवल येथील औयोगक परसरातील केमकल कंपयंाकडून होणारे  ुदषण

(२३) *  २९   ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :
   समाननीय पयावरण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) डबवल येथील औयोगक परसरातील केमकल कंपयंाकडून राीया वेळी
वषार वा ूय हवेत सोडले जात असयाने जवळपासया वतीतील नागरकंाचे आरोय
दव सदवस बघडत  अ ूसन सदर कंपयंावर  ुदषण मंडळाने कारवाई करावी अशी
मागणी नागरकंानी केयाचे माहे स टबर, 2014 यादरयान  नद शनास आले हे
  खरे आहे काय,
(2) असयास, या कंपया  ुदषणास कारणी ूभत ठरत आहेत अशा कंपयावर  ुदषण
मंडळाने कोणती  कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?
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ी. रामदास कदम : (१) हे खरे आहे.
(२) व (३)  ुतत करणी  ूदषण वषयक ात झालेया तारचे अ ुनषंगाने महारा
 ूदषण न ंयण मंडळामा फत तारदारंासमवेत केलेया स वणादरयान औयोगक
वसाहतीत कोणताह रासायनक उयोग, वषार वा ुय वस ग करतंाना नद शनास आला
नाह.
     तथाप, डबवल औयोगक वसाहती ेशजारल ामपंचायत ेातील अ ैवध
उयोगंा ुमळे नमाण होणा-या कच-याची अशाोत पदतीने वहेवाट लावयाने
व सदर कचरा जाळयाने वातावरण ूदषत होयाया घटना घडतात. या घटनंाना
आळा घलयासाठ का यवाह करयाबाबत संबंधत ामपंचायती, महारा औयोगक
वकास महामंडळ, कयाण-डबवल महानरगपालका आण थानक पोलस शासनास
महारा  ूदषण न ंयण मंडळामा फत कळवयात आले आहे.

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

ैपठण-आपेगंाव वकास ाधकरणातील कामे व नधीबाबत

(२४) *  ३४९२   ी.संदपानराव ुभमरे ( ैपठण) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ैपठण-आपेगंाव वकास ाधकरणातील माहे नो हबर, 2014 अखेर कती कामे
हाती घेयात आल आहेत व यासाठ कती नधी देयात आला व अयापह कती
नधी देणे बाक आहे,
(2) असयास, उपरोत कामा ैपक कती कामे ूप ण झाल आहेत व अयापह कती
कामे अ ूपणावथेत आहेत,
(3) असयास,सदर ुप ण कामा ैपक अनेक कामे अ ंयत नकृट दजाची झाल असयाने
या संदभात िजहाधकार औरंगाबाद यंानी चौकशी केल आहे, हे ह खरे आहे काय,
(4) असयास, चौकशीचे नक ष काय आहे व या ुनषंगाने संबंधतावार कोणती कारवाई
केल आहे?

ी. दे व फडणवीस : (१) व (२) ैपठण-आपेगाव वकास ाधकरणंात गत माहे नो हबर,
२०१४ अखेर एकूण .९५.५० कोट इतया कंमतीया २७ वकास कामंाना ाधकरणाने
शासकय मायता दल आहे. या ैपक ९ वकास कामे ुप ण झाल अ ूसन १८ वकास
कामे गती पथावर आहेत. सदर कामंासाठ अयाप यत .३५.५६ कोट इतका नधी
वतरत  केला अ ूसन .५९.९४ कोट नधी देणे बाक आहे.
(३) व (४) ैपठण-आपेगाव वकास ाधकरणाया आराखयात मायता देयासंबंधीया
दनंाक १८.५.२०१३ या शासन न णयातील अट ुनसार ुप ण झालेया वकास कामंाची
ुगणवता दजा तपासणी शासकय अभयंाक महावयालय औरंगाबाद यंायामा फत

करयात आल. यामये आढळून आलेया ुट वचारात घेऊन या ुटची ुप तता
झाया ंनतरच संबंधीत कंाटदारास नधी वतरत करयाया ूसचना िजहाधकार
औरंगाबाद यंानी दया आहेत.

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

कनवट (िज.नंादेड) ता ुलयातील म.ा.रो.हमी योज नत गत
झालेया कामंाची देयके अयाप म ूजरंाना दल गेल नसयाबाबत.

(२५) *  ४५४३   ी.दप नाईक (कनवट) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-
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(1) कनवट (िज.नंादेड) ता ुलयातील म.ा.रो.हमी योज नत गत 51 ामपंचायती ंअत गत
झालेया कामंाची कोयवधी पयंाची देयके अयाप म ूजरंाना दल गेल नसयाचे
माहे स टबर, 2014 मये वा यादरयान नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, नंादेड िजहा परषदेया ुमय का यकार अधकार यंाया नदेशा ुनसार
नेमलेया सदयीय समतीचा अहवाल पाठ ूवन  ुसदा अयापप यत .1 कोट 97
लाखंाची देयके लंबत आहेत, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, उपरोत करणी चौकशी केल आहे काय,
(4) असयास, म ूजरंाची देयके अदा करयाबाबत शासनाने काय का यवाह केल वा
करयात येत आहे,
(5) अयापप यत कोणतीच का यवाह केल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1) व (2) अशंत: खरे आहे.
     कनवट (िजहा नंादेड) ता ुलयातील महामा गंाधी राय ामीण रोहयो

ंअत गत सन 2011-12 या वषामये 51 ामपंचायती मये झालेया कामंावरल 757
हजेरपकंाची .1,40,85,148/- इतया रकमेची देयके वलंबाने सादर केया ुमळे
लंबीत आहेत.
(3) होय.
(4) सदर ामपंचायतीमये चावडी वाचन कन 10 टके ामपंचायतीमये सामािजक

ंअकेणाची या ूप ण करयात आले आहे. तसेच ऑनलाईन न झालेया 757
हजेरपकंाया .1,40,85,148/- रकमेया दानास वभागीय आ ुयत औरंगाबाद
यंानी द.01/10/2014 या पावये मायता दल आहे. या ुनसार 550 हजेर पके
MIS वर नदवयात आल अ ूसन उ वरत नदणीची का यवाह ूप ण झायावर लंबत
रकमेचे दान ुस आहे. ह का यवाह वरत करयात येईल. तसेच वलंबाने हजेरपके
सादर करयात जबाबदार असलेलया 35 ामसेवकंाची एक वेतनवाढ एक व ष बंद
करयात आल आहे.
(5) न उावत नाह.

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

ुमंबई महानगरपालकेने डास न ुमलनासाठ खरेद केलेया
ूधर फवारणी औषधामये झालेया घोटायाबाबत

(२६) *  ७७९   ी. ुसभाष उ फ पंडत ेशठ पाटल (अलबाग), ी. ैध यशील पाटल (पेण) :
   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) ुमंबई महानगरपालकेने व षभरा ूपव डास न ुमलनासाठ केया जाणाया ूधर
फवारणीकरता "पायरेम एट" या कटकनाशक औषधंाची ुसमारे पये २७ कोटची
खरेद ुयनह सल ऑरगॉनस मेस स ननापॉल ंइडजकडून करयात आल होती,
हे खरे आहे काय,
(२) असयास, ह औषधे नकृट दजाची असयाने महानगरपालकेने वरल कंपनीला
पये ६८ लाख इतका दंड केला होता, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, कंपनीकडून महानगरपालकेने दंडाची रकम व ूसल केल आहे वा
करयात येत आहे,
(४) असयास, चा ूल आ थक वषात महानगरपालकेने ुपहा वरल कंपनीकडून औषधे
खरेद केल आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(५) असयास, सदर खरेद केहा करयात आल व खरेद कती रकमेची करयात
आल ?
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ी. दे व फडणवीस : (1) ृबह ुमंबई महानगरपालकेमा फत सन 2013-14 मये
.6,61,05,000 इतया रकमेचे मेम स नतापॉल ंइडज यंानी उपादत केलेले
पायरेम एट, ुपरवठादार मे. ुयनह सल ऑरगॅनस यंायाकडून खरेद करयात
आले आहे.
(2) थम ुपरवठा केलेले 25000 लट स पायरेम एट या कटकनाशकाची
ेीय चाचणी (Field trial)  अयशवी ठरया ुमळे नवदेतील अट ुनसार ुपरवठा
केलेया कटकनाशकाया कंमतीया 20% रकम .50,85,000/- इतका दंड कंपनीस
आकारयात आला आहे.
(3) होय, सदर दंडाची रकम व ूसल करयात आल आहे.
(4) व (5) होय, हे खरेआहे. सन 2014-15 या आ थक वषामये ुमंबई महानगरपालकेने
सदर कंपनीकडून दनंाक 10.12.2014 प यत .4,06,80,000/- एवढया रकमेची खरेद
केल आहे.

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

रायात जीवरक औषधंासह त ैजवक औषधंाचा ुपरवठा वेळेत करयाबाबत

(२७) *  १२१४   ॅअड.आशष ेशलार (वंाे पिचम), ी.न र पवार (कयाण पिचम),
ी.योगेश सागर (चारकोप) :   समाननीय सा वजनक आरोय व कु ुटंब कयाण मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) रायात लडेशर डायबेटस, डोळयाचे वकार याचबरोबर ड ूय, मलेरया सह
संस गजय तापाया साथी  पसरया असतानाच जीवरक औषधंासह  त ैजवक
औषधंाचा ुतटवडा नमाण झायाने औषधे 15 ेत 20 टके अधक कंमतीमये औषध
वेयंाकडून वकल जात असयाचे माहे नो हबर, 2014 या ुसमारास आढळून आले
आहे, हे खरे अाहे काय,
(2) असयास, जीवरक औषधे वरत णंाना मळयासाठ व या औषधंाचा योय
ुपरवठा करयासाठ शासनाने कोणती का यवाह केल आहे वा करयात येत आहे,

(3) तसेच रायात स व णालयंात योय माणात अशी जीवरण औषधे मोफत
देयासंदभात शासन तरावर काह का यवाह करणार आहे काय,
(4) असयास, याचबरोबर ह औषधे ूमळ कंमतीपेा वाढव कंमतीला औषध
वकणाया वेयंावर कोणती कारवाई करयात आल आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

डॉ. दपक सावंत : (१) हे अशंत: खरे आहे.
      ड ूय, मलेरयासह इतर संस गजय तापाचा साथी पसरया अ ूसनह
जीवरक औषधंाचा ुतटवडा नमाण झाला न ूसन औषधे वाढव कंमतीने वकल जात
नाहत. तथाप मे. नेसस लाईफकेअर ा.ल. वडाळ, ुमंबई ४०००३१ या एका औषध
वेयापेढने (Human Albumin २०% I.P) या औषधाची व MRP  पेा चया
कंमतीने वकयाने माहे नो हबर, २०१४ मये नद शनास आले.
(२) व (३) शासकय आरोय संथमये ुपरेसा औषधी साठा ठेवयासाठ ुपरवठा आदेश
न गमत केले आहेत. तथाप, तातडीची गरज भासयास णालयंाया मागणी ुनसार
िजहा तरावन खरेद करयाची परवानगी देयात आलेल आहे.
(४) जादा कंमतीने औषधे वकणाया औषधी वेयाचे औषधी खरेद व परवाने
र करयात आला आहे. सदर करणाचा तपास ुप ण झालेला अ ूसन संबंधतावद
यायालयात खटका दाखल करयात येत आहे.
(५) न उावत नाह.

-----------------
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ठायाहून भवंडीमा ग अन ुसरा योज नत गत मळणारा गहू पर
रायात वसाठ नेला जात असताना पोलसंानी पकडयाबाबत

(२८) *  ३३३१   ी. ुसभाष भोईर (कयाण ामीण) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) ठायाहून भवंडीमा ग अन ुसरा योज नत गत गरबंाना अप दरात वाटप होणारा
ुसमारे 100 िवंटल गहू  पर रायात वसाठ नेला जात असताना  गहाचा क

कळवा (िज.ठाणे) येथील खारेगाव टोलनायाजवळ पोलसंानी माहे नो हबर, 2014 या
पहया सताहात पकडला होता, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत काराची शासनाकडून चौकशी करयात आल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय नपन झाले व  सदर करणातील दोषंीवर शासनाकडून
कोणती  कारवाई करयात आल वा येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) द.१ नो हबर, २०१४ रोजी खारगाव टोलनायाया ुपढे
कळवा (ठाणे) येथे ुसमारे ५० कलो वजनाचा २०० गोणी गहू असलेला क कळवा
पोलसंानी पकडला आहे.
(२) होय.
(३) सदर कमये असलेला येक ५० कलोचा २०० गोणी यामाणे एकूण १००
िवंटल गहू ठाणे शधावाटप परमंडळातील ुसमारे ५ शावाटप ुदकानंाचा असयाचे
सकृत द शनी आढळून आले.
      संबंधत क चालकावर जीवनावयक व ुत कायदा, १९५५ चे कलम ३, ७
व ८ तसेच भा.दं.व. कलम ४२०, ३४ अवये ुगहा दाखल करयात ये ूवन अटक
करयात आल. मा.यायालयाने यास जामनावर सोडले आहे. कमधील ुमेमाल
धाय जत करयात आले आहे.
     संबंधत रात भाव ुदकानंाची तपासणी व १०० टके ृगहभेट देयात आया असता,
एकूण .२,७२,४२७/- इतया रकमेया शधािजनसाचा अपहार झायाचे नद शनास
आले.
     संबंधत शधावाटप ुदकानदारंावद जीवनावयक व ुत कायदा, १९५५ अवये
ुगहा नदवयात आला अ ूसन सदर शधावाटप ुदकानंाची ाधकार प े नलंबत

करयात आलेल आहेत.
     करणी पोलस तपास ुस आहे.
(४) न उावत नाह.

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

जालना िजयातील 148 पाझर तलावंाची कागदप े,
मोजणी व आ थक ैगरयवहाराची ुस असलेल चौकशी

(२९) *  २१०२   ी.भाऊसाहेब पाटल - चकटगंावकर ( ैवजा ूपर), ी.िज त आहाड
( ुमंा कळवा), ी.वजय भंाबळे (िजं ूतर) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) जालना िजयातील 148 पाझर तलावाचे कामात झालेया  आ थक ैगरयवहाराची
  लाच ुलचपत वभागामा फत चौकशी ुस आहे अशी माहती पोलस उपअधक गरमे
यंानी  दल, हे खरे आहे काय,
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(2) असयास, चौकशी ूप ण झाल आहे काय,
(3) असयास, चौकशी ुनसार दोषीवर कोणती कारवाई करयात आल वा येत आहे
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. दे व फडणवीस : (1) होय.
(2), (3) व (4) लोकतनधंीनी मा.लोक आ ुयत, महारा राय यंाचेक ेड दनंाक
8 ूजन,2010 रोजी केलेया तारबाबत लाच ुलचपत तबंधक वभागामा फत चौकशी
करयात आल. सदर चौकशी ंअती खालल चार अधकायंावद लाच ुलचपत तबंधक
अधनयम, 1988 चे कलम 13(1)(ड) सह 13(2) व भा.दं.व. कलम 467, 468,
471, 109, 409, 34, 120(ब) अवये पोलस टेशन बदना ूपर येथे ुग.र. ंन.91/14 व
पोलस टेशन ट ूभण येथे ुग.र. ंन.36/14 दाखल करयात आला आहे.
     1.ी.र ुघवीर गणपतराव यादव, का यकार अभ ंयता ल ुघ पाटबंधारे वभाग,
औरंगाबाद
     2.ी.भाकर काशनाथ जाधव, तकालन उप वभागीय अभ ंयता, ल ुघ पाटबंधारे
वभाग, औरंगाबाद
     3.ी.ीनवास बालाजी काळे, तकालन शाखा अभ ंयता, ल ुघ पाटबंधारे
(जलसंधारण) उप-परभणी जालना ल ुघ पाटबंधारे ंअत गत
     4. ी.रामेवर ंअबादास कोर ेड, तकालन शाखा अभ ंयता, ल ुघ पाटबंधारे
वभाग, औरंगाबाद
     उपरोत चारह आरोपंीना द.2.5.2014 रोजी अटक करयात आल होती. सया
ेत जामनावर आहेत. ुगयात न ूमद आरोपीया राह ेत घराची झडती घे ूवन मालम ेतची

चौकशी केल असता अ ुनमंाक 2 व 3 येथील आरोपीबाबत ात ोतापेा अधक
अपसंपदा नपन झायाने यंाचेवद लाच ुलचपत तबंधक अधनयम, 1988 चे
कलम 7, 13 (1) (ई) सह 13 (2) व भा.दं.व. कलम 109 अवये पोलस टेशन,
ुम ूकंदवाडी, औरंगाबाद  शहर येथे अ ुनमे ुग.र. ंन. 3040/2014 व ुग.र. ंन. 3039/2014

दाखल करयात आले आहे. सदर ुगयाचा तपास गतीपथावर अ ूसन तपासा ंअती
बेहशोबी मालमता गोठवयाबाबत उचत का यवाह करयात येईल.
     याचमाणे न ूमद ुगयातील आरोपी ी.यादव, ी.कोर ेड व
ी.काळे यंाना द.28.5.2014 या आदेशावये ुप वल भावाने अटक केयाया
दनंाकापा ूसन (द.02.05.2014) शासन सेवे ूतन नलंबत करयात आले आहे. संबंधत
अधकायंावद यायालयात अभयोग दाखल करयास सम ाधकार यंाचे
मायता देणेबाबत ताव जलसंपदा वभागाया तरावर वचाराधीन आहे.

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

ुमंबई येथील व ुयत नरक यंाना लाच घेतंाना पकडयाबाबत

(३०) *  २०५७   ी.वजय औट (पारनेर), ी.काश (बाळा) सावंत (वंाे ूप व),
ी. ुतकाराम का ेत (अ ुणशती नगर) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(१)  ुमंबई येथील दोन इमारतीमधील १०० लॅटया वाय ंरगचे नरण कन
देयासाठ एका वकासकाकडून येक लॅटमागे ५ हजार पये या माणे ५ लाखंाची
लाच घेतंाना व ुयत नरक ह ूणन का यरत असलेया ीमती संया पोळ यंाना
भादेवी,  लाच ुलचपत खायाया अधकायंानी दनंाक १७ नो हबर, २०१४ रोजी रंगेहात
पकडले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर नरकावर कोणती कारवाई करयात आल आहे वा येत आहे,
(३)  नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?
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ी. दे व फडणवीस : (१) हे खरे आहे.
(२) व (३) या करणी ी.अ ुतल नाडकण यंानी दलेया तार ुनसार ीमती संया
सतीश पोळ, व ुयत नरक व ी.अिजत जगनाथ कदम, कनठ लपीक यंानी
लाच िवकारले करणी यंायावद लाच ुलचपत तबंधक अधनयम १९८८ कलम
712, 13  (१) (ड) सह १३ (२) अवये दनंाक १७.११.२०१४ रोजी ुमंबई येथे ुगहा
नद मंाक ८४/२०१४ दाखल करयात आला आहे.
     सदर दोह आरोपंीना द. १७.११.२०१४ रोजी अटक करयात आल होती. सया
ेत जामीनावर आहेत. ुगयाचा तपास ुस आहे.

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

उमानाबाद िजहा णालयातील सी.ट. कॅन मशन बंद असयाबाबत

(३१) *  ४८२४   ी.राणाजगजीत ंसह पाटल (उमानाबाद) :   समाननीय सा वजनक
आरोय व कु ुटंब कयाण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) उमानाबाद िजहा णालयातील सी.ट. कॅन मशन मागील 2 महयापा ूसन
बंद आहे हे खरे आहे काय,  
(2) असयास, या णालयात दररोज ुसमारे 1200 गरब ण तपासणीसाठ येत
अ ूसन सी.ट. कॅन मशन बंद असया ुमळे या णंाना बाहेन जादा ैपसे ख च कन
तपासया कराया लागत आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, मशन वरत ुदत करयाबाबत  कोणती उपाययोजना केल वा
करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

डॉ. दपक सावंत : (1) हे खरे आहे.
     िजहा णालय, उमानाबाद येथील सी.ट.कॅन माीन द.4.10.2014 पा ूसन
बंद आहे.
(2) दारय रे ेषखालल असलेया णंाची सी.ट.कॅन  तपाशणी खाजगी सी.ट.कॅन
सटरवन मोफत करयात ये ेत.

(3) िजहा णालय, उमानाबाद येथील सी.ट.कॅन मशीन कंपनीया अभ ंयता
मा फत ुदत करयाची का यवाह ुस अ ूसन लवकरच सदर मशील ण सेवेसाठ
उपलध कन देयात येईल.
(4) न उावत नाह.

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

नाग ूपर येथील ी ुसया इवेसमेट कंपनीने अकोला
िजयातील जन ेतया ठेवी घेऊन फसव ूणक केयाबाबत

(३२) *  ३९६०   ी.रणधीर सावरकर (अकोला ूप व) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1)  नाग ूपर  येथील ी ुसया इवेसमेट कंपनीने अकोला िजयातील जन ेतया ठेवी
घेऊन यंाची फसव ूणक केल, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत  फसव ूणक केयाकरणी पोलस तार केल असता, ुगहा
नदणी करयास  पोलस खायाकडून वलंब झाला , हे ह खरे अाहे काय,
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(3) असयास, उत ुगयाचा तपास सी.बी.आय.मा फत करयाची  मागणी ठेवीदारंानी
केल, हे हखरे आहे  काय,
(4) असयास, उत करणी कोणती का यवाह करयात आल वा येत आहे,
(5)नसयास,  वलंबाची कारणे काय  आहे ?

ी. दे व फडणवीस : (१) होय.
(२) सदर करणामये ुगंतव ुणकदार यंानी पोलस टेशन, रामदास ेशठ, अकोला येथे
दनंाक १८.०८.२०१३ रोजी लेखी तार दाखल केल होती. परं ूत ी ुसया इवेट मट
कंपनीचे ुमय कायालय नाग ूपर येथेच अ ूसन या ठकाणावनच ुमय कारभार
करयात आलेला आहे. सदर कंपनीया वद पोलस आ ुयतालय, नाग ूपर ंअत गत
पोलस टेशन, राणा ताप नगर येथे ुगहा नद हो ूवन कंपनीचे नाग ूपर येथील कायालय
सील कन तपासका य ुस केले हो ेत. या ुमळे तारदारंाची तार ुपढल का यवाहकरता
नाग ूपर आ थक ुगहे शाखा, नाग ूपर यंाचक ेड पाठवयात आल होती. या ंनतर
तारकयाया तारतील तये तपा ूसन चौकशी ंअती पोलस टेशन रामदास ेशठ,
अकोला येथे अप..१५७/१३ भा.दं.व. कलम ४०६, ४२०, ४६८, ४७१, ४७२, १२० (ब)
सह एम.पी. आय.डी. ॲट-१९९९ चे कलम ३ अवये द.३.१२.२०१३ रोजी ुगहा दाखल
करयात आला आहे. सदर ुगयातील ुमय आरोपीस अटक करयात आल अ ूसन,
तपासा ंअती सदर करणी द.१०.३.२०१४ रोजी यायालयात दोषारोपप दाखल करयात
आले आहे. याचमाणे अकोला येथील अय ुगंतव ूणकदारंानी दलेया फयादवन
पोलस टेशन खदान, अकोला येथे ुगहा . २१९/२०१३, भा.दं.व. कलम ४०६, ४०९,
४२०, ४६७, ४६८, ४७०, ४७१, ४७२, १२०(ब) सह एम.पी.आय.डी. ॲट-१९९९ चे कलम
३ अवये द.५.१२.२०१३ रोजी ुगहा दाखल करयात आला आहे. सदर ुगयातील
ुमय आरोपीस अटक करयात आल अ ूसन, तपासा ंअती सदर करणी द.२१.३.२०१४

रोजी यायालयात दोषारोपप दाखल करयात आले आहेत. सदर करणी जती
करयात आलेया वतीय संथेया ैपशावर व मालम ेतवर न ंयण ठेवयाकरता
सम ाधकार यंाची न ुयती करयाची का यवाह ुस आहे.
     यायतरत उपरोत न ूमद कंपनीने नाग ूपर व अमरावती शहरातील
ुगंतव ूणकदारंाची मोया माणात आ थक फसव ूणक केयाकरणी पोलस टेशन,

राणातापनगर, नाग ूपर शहर येथे ुगहा .३४८/२०१३ अवये द.१४.९.२०१३ व पोलस
टेशन राजापेठ अमरावती येथे .305/2013अवये द.३०.१०.२०१३ रोजी ुगहा
दाखल करयात आला आहे. ी ूसया इवेट मट कंपनीने ुगंतव ूणकदाराची आ थक
फसव ूणक करणाचा तपासाचा  ुमख भाग हा नाग ूपर व अमरावती भागात कत
आहे. या ुमळे सदर करणी शासनाने द.३०.६.२०१४ रोजीया शासन न णयावये सदर
ुगयामये जती करयात आलेया वतीय संथेया ैपशावर व मालम ेतवर न ंयण

ठेवयाकरता सम ाधकार यंाची न ुयती केल आहे. याचमाणे एम.पी.आय.डी.
ॲट-१९९९ मधील तर ूतद ुनसार शासनाने द.९.१०.२०१४ रोजीया अध ूसचने ुनसार सदर
वतीय संथाची व यंाचे संचालक यंाया नावे असलेल मालमता जत करयात
आल आहे.
(३) व (४) सदर ुगयाचा तपास कय ुगहे अवेषण वभागामा फत करयाची
मागणी करयात आल आहे ह बाब खर आहे. तथाप, कंपनीने केलेया आ थक
फसव ूणक करणी ववध ुगयात यायालयात दोषारोपप दाखल करयात आले
आहेत व ुगयाचा तपास ंअतम टयात असयाने सदर करण कय ुगहे अवेषण
वभागाक ेड देयात आलेला नाह.
(५) न उावत नाह.

-----------------
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अमरावती िजयातील मेळघाटात गेया 3 महयंात 96 बालके दगावयाबाबत

(३३) *  ४२९३   ॅअड.यशोमती ठाकूर (सोनावणे) (तवसा) :   समाननीय सा वजनक
आरोय व कु ुटंब कयाण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) अमरावती िजयातील मेळघाटातील 50 टके महलंाची  घरच  ुसती होत
असयाने गेया 3 महयंात 96 बालके दगावल असयाचे माहे नो हबर, 2014
मये वा या दरयान  नद शनास आले, हे खरे आहे   काय,
(2) असयास, आपतकालन िथतीत ुद गम भागा ूतन ववध अडचणी समोर येत
असयाने आरोय वभागामा फत मे सजर ची न ुयती केल जाणार आहे काय,
(3) तसेच बाल ृम ूय व माता ृम ूय रोखयाकरता आरोय वभागामा फत दायंीना वाढव
मानधन देयाबाबतचा ताव शासनाक ेड लंबत आहे, हे ह खरे आहे काय,
(4) असयास, उपरोत नंाबाबत शासनाने कोणती  का यवाह केल वा करयात
येत आहे,
(5)  नसयास, वलंबाची  कारणे काय आहेत?

डॉ. दपक सावंत : (१) ंअशत: खरे आहे.
      माहे ऑटोबर, २०१४ अखेर मेळघाटमये घर  ुसती होयाचे माण ३५ टके
आहे. माहे ऑगट, २०१४ ेत  ऑटोबर, २०१४ या ३ महयात घर  ुसती झालेया
मातंाया बालकंा ैपक ३८ बालके दगावल आहेत.
(२) आपतकालन िथतीत ग भवती मा ेतस आरोय संथेत  ुसती करता दाखल
करयाया वेळीस वाहन उपलध ेतसाठ संबंधत गावातील ुदचाकधारकास संबंधीत
आरोय कास वाहन उपलध ेत बाबत संदेश पोहचवयाकरता लागणाया वास
खचाची तर ूतद उपलध कन देयाबाबत ताव वचाराधन आहे.
(३) मेळघाट ेात बाल ृम ूय व माता ृम ूय यंाचे माण कमी करणे व संथाअत गत
 ुसतीचे माण वाढवणे यासाठ जननी ुसरा योजना, जननी श ूश ुसरा योजना,
मा ृतव अ ुनदान योजना, माहेरघर योजना व मानव वकास मशन ंअत गत आशा
व ंयसेवकंाना कामावर आधारत मोबदला देयात येतो.
(४) न उावत नाह.
(५) न उावत नाह.

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

यवतमाळ िजयातील ''ब' व ग नगर परषद असलेया वणी शहराची
सयिथतीतील पाणी ुपरवठा योजना कालबाय व जीणावथेत असयाबाबत

(३४) *  ४८२७   ी.संिजवरेडी बोदकुरवार (वणी) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) यवतमाळ िजयातील ब व ग नगर परषद असलेया वणी शहराची सयिथतीतील
पाणी ुपरवठा योजना कालबाय व जीणावथेत अ ूसन अ ंयत ुजया झालेया
असया ुमळे वणीकरंाना  ुशद पयाया पायाचा ुपरवठा होत नाह, हे  खरे आहे काय,
(२) असयास, शहराया सभोवतात नवन वती व वाढया औयोगककरणाचा
(कोळसा खाण) अतरा बोजा थानक वराय संथेवर पडत अ ूसन यात पाणी
ुपरवयाचाह समावेश आहे. हे ह खरे आहे काय,

(३) असयास, जी ण झालेया जलवाहया आजिथतीत रयंाया म ूधन असयाने
या वारंवार फुटून रयंाचेह ुनकसान हो ेत, परणामी पालका शासनावर अतरत
बोजा पडत आहे. हे ह खरे आहे काय,
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(४) असयास, नगर परषद वणीकडून अनेकदा भवयाचा वेध घेत नवन/अतरा
पाणी ुपरवठा योजने संबंधी ताव शासनाक ेड सादर केले आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(५) असयास, शहरासाठ पायाचा एकमेव ोत असलेया न गडा नद यतरत
अय ोताचा शोध जलबो ड, नाशक कंवा अय त संथा/एजसी यंायाकडून
घेयात आला काय,
(६) असयास, शासनाने वणी  शहराला पयाया पायाचा ुशद पाणी ुपरवठा
करयाया टने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१), (२), (३) व (४) होय,
(५) नाह.
(६) ुसजल न मल योज नत गत शहरातील पाणी ुपरवयासाठ वणी नगरपरषदेकडून
ुसधारामक कामाचा ताव शासनाया पाणी ुपरवठा व वछता वभागास सादर

करयात आला अ ूसन सदर तावास यंानी तवत: मायता दान करयात आल
आहे.

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

गोयाहून नजामहीनक ेड जाणाया वाको-
नजा ुमीन एसेस रेवेवर सश दरोडा पडयाबाबत

(३५) *  ३६६९   ी.अनल बाबर (खाना ूपर) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) गोयाहून नजा ुमीनक ेड जाणाया वाको-नजा ुमीन एसेस रेवेवर दनंाक
20 नो हबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास सातायाजवळ सात सश दरो ेडखोरंानी
स वसाधारण डयामये शाचा धाक दाख ूवन वाशंाकडून एक लाखाची ूलट केयाचे
नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या करणी चौकशी केल आहे काय चौकशीत काय आढळून आले व
या ुनषंगाने ुपढे कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(3) नसलयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) द.२१ नो हबर, २०१४ रोजी ०१.२० चे ुसमारास वाको हजरत
नजा ुमीन गोवा एसेस या गाडीया ुपढल स वसाधारण डयात सातारा रेवे टेशन
ेत सालपा रेवे टेशन या दरयान चा ूल गाडीत ५ आरोपंीनी फयाद व सहवाशी

यंाना बळाचा वापर कन व शाया धाकाने यंायाजवळील रोख रकम व ुमेमाल
असा एक लाखाचा ऐवज बळजोरने चोन नेला आहे.
(२) या करणी फयादया तारवन मरज लोहमा ग पोलस ठाणे येथे ुगहा नदणी
. ३६/२०१४ भा.दं.व. कलम ३९५ अवये ुगहा दाखल केला आहे. ुगयातील पाचह
आरोपंीना अटक करयात आल अ ूसन यंाचेकडून चोरस गेलेला .१९२५०/- कमतीचा
ुमेमाल व रोख रकम आण चॉपर, चाकू, लो ंखडी फाईट व बेट जत करयात

आला आहे. आरोपंीना द.६.१२.२०१४ प यत पोलस कोठडी दल होती. सया आरोपी
यायालयीन कोठडीत आहेत. ुगयाचा तपास ुस आहे.
(३) न उावत नाह.

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

ुमंबईतील आ थर रोड कारा ृगहातील ैगरयवहार
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(३६) *  ९७०   ी. ुसनल राऊत (वोळी), ी.अशोक पाटल (भंाडूप पिचम) :
   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुमंबईतील आ थर रोड कारा ृगहात काह कैयाक ेड मोबाईल व समका ड सापडयाने
कारा ृगहाची ुसरा यवथा ूप णपणे कोलमडल असयाचे माहे स टबर 2014 मये
वा या दरयान नद शनास आल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) तसेच आ थर रोड जेल चे अधक व उपअधक यंाना 35 हजार पयंाची लाच
घेतंाना दनंाक 16 एल, 2014 रोजी वा या ुसमरास लाच ुलचपत तबंधक वभागाने
अटक केल, हे खरे आहे काय,
(3) असयास,उपरोत करणंाची चौकशी करयात आल आहे काय,
(4) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार या करणातील दोषंीवर
कारवाई करयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(5) नसयास,  वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) होय, ंअशत: खरे आहे.
      माहे स टबर, २०१४ मये ुमंबई मयवत कारा ृगहात घेयात आलेया अचानक
झडतीमये बंयंाक ेड मोबाईल व समका ड आढळून आले आहेत. परं ूत या कारा ृगहाची
ुसरा यवथा ूप णपणे कोलमडल नाह.

(२) होय.
(३) व (४) ुमंबई मयवत कारा ृगहात आढळून आलेया मोबाईल व समका ड करणी
ना.म.जोशी पोलस ठायात ुग.र. ंन.२६५/२०१४ अवये ुगहा दाखल  करयात आला
अ ूसन याबाबत ुपढल तपास ुस आहे.
      ुमंबई मयवत कारा ृगहाचे अधीक व उपअधीक यंाना लाच ुलचपत तबंधक
वभागाने अटक केयाकरणी यंाचे दनंाक २० मे, २०१४ या शासन आदेशावये
दनंाक १७/४/२०१४ पा ूसन (मानीव) नलंबन करयात आले आहे. तसेच यंाया
वद मा.वरोध यायालयात दोषारोपप लाच ुलचपत तबंधक वभागामा फत दाखल
करयात आले आहे.
(५) न उावत नाह.

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

संागल िजयातील शराळा व कोकड ामीण णालयातील ुसवधंाबाबत

(३७) *  ४८७१   ी.शवाजीराव नाईक (शराळा) :   समाननीय सा वजनक आरोय
व कु ुटंब कयाण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) संागल िजयातील शराळा व कोकड ामीण णालयात -करण, एमआरआय
इ. मशस बंद िथतीत अ ूसन णालयाया इमारतीचंीह ुद दशा झाल आहे तसेच
अधक/ ैवयकय अधकार आण तंाक क मचायंाची पदे रत आहेत, हे खरे
आहे काय,
(२) असयास, या दोह णालयातील ैवयकय ुसवधेकरता शासनाने कोणती
यवथा केल  वा करयात येत आहे,
(३) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

डॉ. दपक सावंत : (१) हे अशंत: खरे आहे.
      ामीण णालय, शराळा येथील ुमय इमारत ुसिथतीत अ ूसन एस-
रे मशीन कायावीत आहे. ा.. कोकड या इमारतीचे बंाधकाम ूप ण नसयाने ेत
ाथमक आरोय काया इमारतीत कायावीत आहे. या ुमळे ेतथे एस-रे मशीन
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कायावीत नाह. बंाधकाम ूप ण होताच एसरे मशन ुपरवयात येईल. या दोह
ामीण णालयातील रत पदे भरयाबाबतची का यवाह करयात येत आहे.
      शासनाया ामीण णालयाया नकषा ूनसार णालयातील नकषा ूनसार
णलयासाठ एमआरआय मशीनची ुसवधा उलपध कन देणे अपेत नाह.
(२) ामीण णालय, शराळा व ामीण णालय, कोकड  येथील उपलध ैवयकय
अधकार  आण क मचार यंायाकडून णंाना ैवयकय ुसवधा ुपरवयात ये ेत.
(३) न उावत नाह.

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

पहाळा ता ुलयातील (िज.कोहा ूपर) पहाळा सबटेशन
ंअत गत ामपंचायतंीमधील गंजलेले खंाब बदलणेबाबत

(३८) *  १५२०   ी.सयजीत पाटल-सडकर (शाहूवाडी) :   समाननीय ऊजा मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) पहाळा ता ुलयातील (िज.कोहा ूपर) पहाळा सबटेशन मधील ामपंचायतंीनी
450 गंजलेले खंाब बदलणेवषयी तसेच कोडोल सबटेशन मधील ामपंचायतंीनी
180 गंजलेले खंाब बदलणे वषयी महावतरण कंपनीक ेड मागणी केलेल आहे, हे
खरे आहे काय,
(2)तसेच कोडोल सबटेशन मधील 180 वीज ाहकंानी ेशतीपंपाचे कनेशन मळावे
ह ूणन महावतरण कंपनीक ेड ैपसे भरलेले आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, सदर कनेशन देणेसाठ आवयक असलेले जादा वीजेचे खंाब, डबल
सकट, नवी ासफा मर इयाद कामे ूप ण करणेसाठ महावतरण कंपनीक ेड आ थक
तर ुतद नाह, हे खरे आहे काय,
(4) असयास, उपरोत करणी कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे
(5)नसयास , वलंबाची कारणे काय आहे?

ी. चं ेशखर बावनकुळे : (१) होय.
(२) होय.
(३) नाह.
(४) पहाळा ता ुलकयातील गंजलेले खंाब बदलणे करता महावतरणया ुय ॲड एम
योजनेमये तर ूतद अ ूसन काम गतीपथावर आहे. तसेच ेशती पंपाया नवीन वीज
जोडणीसाठ जादा वजेचे खंाब, नवीन ासफॉ मर इयाद कामे महावतरणया इा-२
या योजने ूतन करयात येत आहेत. सदर कामाचे कायादेश देयात आलेले अ ूसन काम
गती पथावर आहे.
(५) न उावत नाह.

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

वधा (िज.वधा) येथे कु.पेश ुमळे या बालकाचा
अघोर शतीसाठ नरबळी दयाबाबत

(३९) *  २१५५   ी.रमेश कदम (मोहोळ), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा),
डॉ.संजय राय ुमलकर (मेहकर), ी.सदा ंनद चहाण (चपळूण), डॉ.पंकज भोयर (वधा) :
   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(१)  वधा (िज.वधा) येथे कु.पेश ुमळे या बालकाचा अघोर शतीसाठ नरबळी दयाचा
धकादायक व ुर कार  दनंाक ६ नो हबर २०१४ रोजी वा या ुसमारास घडला
आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, या संदभात चौकशी करयात आल आहे काय,
(३) असयास, यात काय आढळून आले व तद ुनसार  कोणती कारवाई केल वा
करयात येत आहे,
(४) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1) होय.
(2) व (3) होय. सदर बालकाचा ंअधदेया कारणा ूतन ुगतधन शोधयासाठ नरबळी
दयाकरणी फयादवन पोलस टेशन, वधा शहर येथे ुग.र. ंन.563/14, भा.दं.व.
कलम 363 अवये दनंाक 8.11.2014 रोजी ुगहा दाखल करयात आला आहे. सदर
करणी ैवयकय अधकार, वधा यंानी दलेया शववछेदन अहवाला ुनसार ुगयात
भा.दं.व. कलम 302 हे कलम समावट करयात आले आहे. सदर करणाया चौकशी
दरयान आरोपीने बालकाचे अपहरण कन िजवे मारयाचे क ूबल केयाने यास दनंाक
15.11.2014 रोजी अटक करयात आल आहे. तसेच इतर सहा आरोपंीनाह अटक
करयात आल आहे.
     सदर घटनेया तपासात आरोपी हा जा ुदटोणा, अघोर वया करणे आण
ुगतधनाचा शोध घेणे असे कार करत असयाचे नपन झाले अ ूसन, याने इतर

आरोपीचे संपकात येऊन ुगतधन शोधयाकरता या बालकाचा बळी दयाने या
ुगयातत महारा  हशन ँअड इरॅडीकेशन ऑफ  ुयमन सॅफाईल ँअड अघोर

ॅटस ँअड लॅक मॅजीक ॲट, 2013 मधील कलम 3 हे वाढव कलम लावयात
आले अ ूसन, सदर ुगयाचा अधक तपास ुस आहे.
(4) न उावत नाह.

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

मरज िज. संागल औयोगक वसाहतीमधील उयोजकंाना
महानगरपालकेकडून सोयी ुसवधा मळयाबाबत

(४०) *  ४४५८   ी.धनजंय ( ुसधीर हर) गाडगीळ (संागल) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) मरज औयोगक वसाहतीमधील िज. संागल उयोजकंाकडून संागल, मरज,
कुपवाड शहर महानगरपालकेस वषाला जकात, घरपीवारे कमान 9 कोट पये
इतके उपन मळ ेत, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या उपनाया ुतलनेत महानगरपालका औयोगक ेातील सोयी,
ुसवधासाठ नधी उपलध कन देत नसयाने उयोजकंामये नाराजी असयाची

नद शनास आले आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, औयागक वसाहतीमधील र ेत, वीजेचा खेळ ंखडोबा, संाडपाणी
यवथापनाचा उडालेला बोजवारा या ुमळे घाणीचे सााय वाढले आहे गटारची ुद दशा
झाल  अ ुसन  महानगरपालकेने याक ेड ुद ल केले आहे, हे ह खरे आहे काय,
(4) असयास, सदरहू औयोगक वसाहतीमये वत: मा. उयोगमंी यंानी मरज व
कुपवाड एमआयडीसी येथे स व उयोजकंाची ैबठक घेऊन तातडीने या ुमल ुभत ुसवधासाठ
आवयक तो नधी देयाचे आवासन याठकाणी दले हो ेत, हे ह खरे आहे काय,
(5) असयास, उत करणी शासनाने कोणती का यवाह केल आहे,
(6) नसयास, वलंबाची कारणे काय ?
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ी. दे व फडणवीस : (१) नाह, सन २०१३-१४ या आ थक वषात औयोगक
वसाहतीमधील उयोजकंाकडून ववध करंाया वपात संागल, मरज आण कुपवाड
शहर महानगरपलकेस .२,०३,६५,४३७/- एवढेच उपन ात झाले आहे.
(२) व (३) िजहाधकार, संागल यंाया अय ेतखाल झालेया िजहा उयोग
म समतीया ैबठकमये उयोजकंानी अ ुपया ुसवधंाबल नाराजी यत केल
होती. तथाप मरज एमआयडीसी ेातील रयंाची लंाबी/याती मोया माणावर
असयाने  या माणात वकास कामे होऊन शकलेल नाहत. मा, महापालकेकडून
या भागात ुसमारे १.४० कोट एवया रकमेची ववध वकास कामे करयात आल
आहेत. तसेच या वसाहतीतील काह रयंाया डंाबरकरणाचे काम गतीपथावर आहे.
(४) होय.
(५)  व (६) महारा औयोगक वकास महामंडळाया अभयंाक वभागामा फत
मरज येथील औयोगक ेामये र ेत ुसधारणा, ुदती, डंाबरकरण आण पथदवे,
इयाद कामे हाती घेयाबाबतचा ताव मं ूजर झाला अ ूसन, महारा औयोगक
वकास महामंडळामा फत या वकास कामंाकरताची नवदा या ुस आहे.

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

ुतमसर मोहाडी िज.भंडारा येथील बावनथडी कपाचे कामाबाबत

(४१) *  ३५४१   ी.चरण वाघमारे ( ुतमसर) :   समाननीय जलसंपदा मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुतमसर-मोहाडी िज.भंडारा ेातील बावनथडी कपाची कामे ूप ण करयाकरता
ुभसंपादनाची का यवाह ूप ण झालेल नाह, हे खरे आहे काय,

(2) दोह ता ुलयातील बावनथडी कपंात गत लाभ ेातील कालवा व
पाटचायाकरता ेशतकयंाया जमनी संपादत करयात आया परं ुत कामे ूप ण
करयात आले नाह, हे खरे आहे काय,
(3) सदर कपंात गत कालयाची  कामे नकृट दजाची झायाने ेशतकयंाचे ेशताप यत
पाणी पोह ूच शकले नाह, हे खरे आहे काय,
(4) मोहाडी ता ुलयातील सालई, डगरगंाव,  ंपपळगाव, वहरगंाव, भकारखेडा या
भागातील कालयाचे काम ूप ण हो ूवनह धान पकास पाणी मळू शकले नाह याचे
कारणे काय, तसेच या ुमळे धानपकाचे ुनकसान झाले, हे खरे आहे काय,
(5) सदरल करणी कोणती का यवाह करयात आल वा येत आहे,
(6) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. गरष महाजन : (1) ुतमसर-मोहाडी ता ुलयात बावनखडी कपासाठ 1337.48
हेटर जमीन आवयक अ ूसन 985.54 हेटर जमीन संपादनाची का यवाह ूप ण झाल
आहे.
(2) संपादत जमनीवर कामे करयात आलेल आहेत. पाटचायंाकरता जमन संदपादत
करयात येत नाह.
(3) नाह.
(4) मोहाडी ता ुलयातील डगरगंाव व भकारखेडा येथील ल ुघ कालयंाची कामे ूभसंपादना
अभावी अ ूप ण असया ुमळे  ंसचन करता आले नाह. तथाप, सालई,  ंपपळगाव व
वहरगाव येथील धान पकास या वष 750 हे. ेास  ंसचन करयात आले आहे.
धान पकास ुनकसान झायाची तार ात नाह.
(5) ुभसंपादनाची का यवाह कन कामे ूप ण करयात येतील.
(6) न उावत नाह.

-----------------
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ठाणे शहर तसेच इतर परसरामये सोनसाखळी,
दरो ेड, ुलटा ुलटचे कार वाढलेले असयाबाबत

(४२) *  ६११   ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) ठाणे शहर तसेच कयाण, डबवल, भवंडी, उहासनगर, ंअबरनाथ, बदला ूपर इ.
परसरामये सोनसाखळी, दरो ेड, ुलटा ुलटचे कार वाढलेले असयाचे माहे ऑटोबर,
२०१४ या ेशवटया आठवयामये नद शनास आलेले हो ेत, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उा नी शासनाने चौकशी केल आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व या ुनसार कोणती कारवाई केल  वा करयात येत आहे,
(३) नसयास, वलंबाची  कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) ठाणे पोलस आ ुयतालय ेात स टबर, २०१४ या ुतलनेत
ऑटोबर, २०१४ मये दरोडा, सोनसाखळी व जबर चोर याकारया ुगयंात काह
माणात वाढ झाल आहे.
(२) ठाणे आ ुयतालयाचे हीत नाकाबंद, को ंबग ऑपरेशन, बट मा शल गत करयात
ये ेत. पोलस टेशन तरावर साया गणवेषातील पोलस अधकार व क मचार
सश गत, पटर मोबाईल, वायरलेस मोबाईल गत करत असतात. तसेच ुगत
बातमीदाराकडून माहती घेऊन असे ुगहे करणा-या ुगहेगारंाना पकडून कारवाई केल
जा ेत. सदर ुगहेगार जमनीवर ुसटताच यंाचेवर योय ती तबंधक कारवाई केल
जा ेत. तसेच पोलस आ ुयतालाय परसरात ुगहे शाखा व पोलस टेशनचे पोलस
अधकार व क मचार यंानी एकतपणे व ेशष मोहम राब ूवन मागील १५ दवसात
सोनसाखळी चोर करणारे ुगहेगारंाना पकडून १५५ ुगहे उघडकस आ ूणन यात चोरस
गेलेया माला ैपक ३ कलो ३५० ॅम सोयाचे दागने हतगत करयात आले अ ूसन,
अधक ुगहे उघडकस आणयाचा यन चा ूल आहे.
(३) न उावत नाह.

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

गोरेगंाव ( ुमंबई उपनगर) येथील पाचाळ या ुजया हाडा
वसाहतीत कोटयावधंीचा ुप नवकास घोटाळा झाला असयाबाबत

(४३) *  २९१४   ी.शंाताराम मोरे (भवंडी ामीण) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) गोरेगंाव ( ुमंबई उपनगर) येथील पाचाळ या ुजया हाडा वसाहतीत कोयवधंीचा
ुपनवकास घोटाळा झाला अ ूसन हाडा आण एचडीआयएल वकासकंानी संगनमत

कन 672 रहवाशंाची घोर फसव ूणक केयाचे दनंाक 17 ऑटोबर, 2014 रोजी वा
या ुसमारास नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, ुग अशष कशन या वकासकाने तसेच हाडाचे उपाय यंाया
संगनमताने हा घोटाळा झायाचे उघड झाले आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, संबधतावर कोणती कारवाई झाल आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1) व (2) हे खरे नाह.
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     गोरेगंाव सदा थनगर, सहकार ृगहनमाण संथा, हाडा व ुग आशष
कशन ायहेट लमटेड (वकासक) यंायामये द.10.4.2008 रोजी गोरेगंाव
येथील  पाचाळ या ुजया हाडा वसाहतीया सं ुयत ुसधारत पय करारनामा
झाला होता. या ुनसार सदर वसाहतीया एकूण 40 एकर 1,61,874 चौ.मी. ेाचा
एकत ुपन वकास करणे अपेत हो ेत. या ुनसार हाडाला कमान 1,11,488.32
चौ.मी. इतके बंाधकाम ेफळ वना ुमय उपलध होणार हो ेत. तसेच, सदर ेावरल
672 भा ेडकंना येक 555 चौ.मी. या सदनका वना ूमय उपलध कन देयात
येणार होया.
     तथाप, य मोजणीमये कपाचे ेफळ 1,93,599.90 चौ.मी. इतके
वाढयाने हाडाया हयाया ेफळात वाढ होत असयाने वकासक, हाडा व
संबंधत सहकार संथा यंाया मये द.7.10.2011 रोजी पीय निचती व
ुसधारणा वलेख (Dead of Confirmation and Modification)  झाला आहे. या ुनसार

  हाडाया वाटयाला कमान 1,48,151.07 चौ.मी. इतके बंाधकाम ेफळ उपलध
होणे अपेत हो ेत. तसेच संबंधत भा ेडकंना येक 650 चौ.फुटाची सदनका तसेच
117 चौ.फूट ेफळाची ाय बाकनी, लॉवर बेडसाठ सदनका उपलध होणार आहे.
सदर वलेखामधील कलम 4 मये  वाढव  ेफळ वचारात घेऊन वतीय यवहा यता
तपा ूसन बंाधकाम ेाया वाटपबाबत ुपन तपासणी कन न णय घेयाचे अधकार
उपाय तथा ुमय का यकार अधकार, हाडा यंाना देयात आलेले हो ेत.
     याअ ुनषंगाने काह ुसधारणा करयाबाबत ुमय का यकार अधकार, हाडा
यंानी वकासकास द.15.6.2011 रोजी नोटस जार केल होती. तसेच ुमय अधकार,
ुमंबई ृगहनमाण व ेवकास मंडळ यंानी द.18.1.2014 रोजी संबंधत संथा व

वकासकाला नोटस दल अ ूसन या ुनसार हाडास,  य ुगंतव ूणक, बंाधकाम ेफळ
व ुपन वसन े, संमण गायंाचे े, तसेच वाढव जमीन ेाया च.े.न.मधील
50 टके वाटा मळून एकूण 2,28,961.13 चौ.मी. इतके बंाधकाम ेफळ हाडाचा
हसा ह ूणन उपलध कन देयास कळवले आहे.
     तसेच, ूमळ वकासकाने अय 7 वकासकंाना वया बंाधकाम ेफळाची व
केयाचे ुमंबई मंडळाया नद शनास आयाने ुमंबई मंडळाकडून ूमळ वकासक आण
संबंधत ृगहनमाण संथा यंाचेकडून द.22.10.2014 रोजीया पावये व ुतिथती/
पटकरण मागवयात आले अ ूसन समाधानकारक ुखलासा ात न झायास
कायदेशीर का यवाह करयात येईल असे कळवयात आले आहे. ुपन वसन ेाया
बंाधकाची गती वाढवयाया अ ुनषंगाने हाडात फ वकासकास ूसचना देयात आलेया
आहेत.
(3) न उावत नाह.
(4) न उावत नाह.

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

कयाण डबवल महानगरपालकेमये ६५४ कोटंया
बी.एस. ुय.पी. योजनेत मोया माणात ैगरयवहार झायाबाबत

(४४) *  ३३५८   ी.पंकज ुभजबळ (नंादगाव) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) कयाण डबवल महानगरपालकेमये ६५४ कोटंया बी.एस. ुय.पी. योजनेत मोया
माणात ैगरयवहार झायाचे माहे ुज ैल, 2014 मये वा यादरयान नद शनास आले,
हे खरे आहे काय,
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(2) तसेच सदर महानगरपालकेया नाक तपणा ुमळे तस-या टयातील मं ूजर घरे
र कन क शासनाला याजासह नधी परत करयाची ना ुमक महानगरपालकेवर
ओढवल, हे ह खरे आहे काय,
(3) तसेच उत ैगरयवहाराबाबतया आरोपंाची कय ुगहे अवेषण वभागाने चौकशी
करयाची पोलस आ ुयतंानी शासनाला शफारस केलेल आहे, हे ह खरे आहे काय,
(4) असयास, उत करणाची शासनामा फत चौकशी करयात आल आहे काय,
(5) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व त ुनसार शासनामा फत कोणती का यवाह
केल वा करयात येत आहे ?

ी. दे व फडणवीस : (1) जवाहरलाल नेह नागर ुपनथान अभयंाना ंअत गत
"शहर गरबंाना ुमल ुभत ुसवधा" या उपअभयानाखाल कयाण-डबवल महानगर
पालकेया एकूण पये 654.46 कोट कप कमतीया व 13469 घरकुलंाया
एकूण 4 कपंाना क शासनाने सन 2007 ेत 2010 दरयान मं ूजर दलेल आहे.
या कपासंदभात ठेकेदारंाना नयमबाय अीम अदायगी, लाभाथ नवड, खाजगी
जागंावर बंाधकाम इ. कारया तार सन 2012 पा ूसन ात झाया. या करणाबाबत
पोलस आ ुयत, ठाणे यंायाक ेड ात झालेया तारया अ ुनषंगाने यंानी हे करण
कय अवेषण  ुयरोक ेड पाठवयाया योजना थ महासंचालकामा फत राय शासनाक ेड

ताव पाठवले. या अ ुनषंगाने सदरहू करणाची चौकशी करयाचे ृगह वभागाने
दनंाक 09/07/2014 या पावये लाच ुलचपत तबंधक वभागास कळवले आहे.
तसेच या करणातील तारंबाबत मा.उच यायालय, ुमंबई येथील मीनल रट
पटशन .3749/2012 व जनहत याचका .126/2012 दाखल झाया अ ूसन सया
यायवट आहे.
(2) क शासनाने उपरोत अभयानास दलेया दनंाक 31/03/2015 पयातया
वाढव कालावधीत कयाण-डबवल महानगरपालकेया मं ूजर 4 कपंातील कप
मंाक 3 ची ंअमलबजावणी शय नसयाने हा कप र करयाचा न णय कयाण-
डबवल महानगर पालकेने घेतला, व यास क शासनाने दनंाक 29/05/2014 रोजी
सहमती दलेल आहे. क शासनाया ुसचनंा ुनसार र कपासाठ वतरत झालेल क
शासनाया हयाची रकम क शासनास याजासह परत करणे अपेत असयाने
कयाण-डबवल महानगरपालकेने क व राय हयापोटची पये 12.84 कोटची
रकम ुसका ूण अभकरण हाडाक ेड परत केलेल आहे.
(3), (4) व (5) वर न ूमद केयामाणे ृगह वभागाने लाच ुलचपत तबंधक वभाग,
ुमंबई यंाचेमा फत चौकशी करयाचा न णय द.9.7.2014 या पावये कळवला आहे.

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

तळोजा (िज.रायगड) येथील परसरात वलनशील
रसायनंाचा मोया माणात काळाबाजार होत असयाबाबत

(४५) *  २४६   ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी),
ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(1)  तळोजा (िज.रायगड) येथील परसरात मयराी वलनशील रसायनंाचा मोया
  माणात काळाबाजार होत असयाचे माहे ूजन, 2014 मये वा यादरयान
नद शनास आले आहे ,हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत परसरात हजारो लटर वलनशील रसायनंाची चोर दवसाआड
होत अ ूसन रसायन माफये टँकर चालकंास ैपशाचे आमष दाख ूवन परपर टँकर
रयाया बा ूजला उभे कन या ूतन वलनशील रसायनंाची मोया माणात चोर
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केल जात अ ूसन याबाबत संबधत पेालस थानकास माहती अ ूसनह याबाबत उचत
का यवाह करयात येत नसयाने नागरकंाचे जीवन धोयात आले आहे हे खरे आहे काय
(3) असयास, याबाबत शासनाने  कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(४) नसयास,  वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) तळोजा पोलस ठायातया हीत अशी घटना नद शनास
आलेल नाह तथाप रायगड िजयातील उरण, हावा ेशवा व एनआरआय सागर या
पोलस ठायाया हीत अशा कारया एकूण ५ घटना नद शनास आया आहेत.
(२) व (३)  ुतत करणातये चौकशी करयात आल अ ूसन खाललमाणे का यवाह
करयात आल आहे.
अ.. पो.ठाणे ुग.र. ंन. कलम ुगहा दाखल

तारख
एकूण
आरोपी
अटक
संया

अटक
आरोपंीची
सय:िथती

पाहजे
आरोपी संया

१ उरण ९/१४,
भा.दं.व.
कलम ३७९,
२८५, ३४

११/१/२०१४ ५ ५ आरेपी
जामीनावर

०

२ एनआरआय
सागर

१०/१४,
भा.दं.व.
कलम ३७९,
३४ व इतर

२१/१/२०१४ ८ ८ आरोपी
जामीनावर

३

३ हावा ेशवा ३५/१४,
भा.दं.व.
कलम २६८,
२८५, ३४

१०/९/२०१४ ३ ३ आरोपी
जामीनावर

०

४ उरण २००/१४,
भा.दं.व.
कलम २६८,
२८५, ३४

२९/१०/२०१४ २ २ आरोपी
जामीनावर

०

५ उरण १२२/१४,
भा.दं.व.
कलम, २६८,
२८५, ३४

२६/११/२०१४ २ २ आरोपी
जामीनावर

१

    नागरकंाचे जीवन धोयात येऊ नये याकरता पोलस ठाणे हीत गत ठेवयात
आल आहे. अशाकारचे ुगहे घडत असयाचे आढळून आयास संबंधतंावर योय
ती कायदेशीर का यवाह करयात ये ेत.
(४) न उावत नाह.

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

ठाणे िजहा परषदेतील आरोय क व आरोय पथकासाठ
भा ेडतवावर ुपरवयात आलेलया वाहनंाया नवदातील ैगरयवहार.



33

(४६) *  ४१३६   ा.वषा गायकवाड (धारावी), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी) :   समाननीय
सा वजनक आरोय व कु ुटंब कयाण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ठाणे िजहा परषदेतील आरोय क व आरोय पथकासाठ भा ेडतवावर ुपरवयात
आलेया वाहनंाया नवदामये ुसमारे 76 लाख पयंाचा ैगरयवहार. करयात
आयाचे  माहे ुज ैल, 2014 मये वा यादरयान  नद शनास आला, हे ारे आहे काय,
(2) असयास, याकरणाची चौकशी करयात आल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार दोषी आढळून येणायावर
कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4)  नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

डॉ. दपक सावंत : (१) हे खरे नाह.
(२) न उावत नाह.
(३) न उावत नाह.
(४) न उावत नाह.

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

पाटण (िज.सातारा) ता ुलयातील नवकणे धरण कपाचे कामातील ैगरकार

(४७) *  २९८५   ी.शं ुभराज देसाई (पाटण) :   समाननीय जलसंपदा मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) पाटण (िज.सातारा) ता ुलयातील मयम धरण कपातं गत ुस करयात आलेया
नवकणे कपाया कामात ैगरकार झाला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, या कपास ६ कोट ५६ ल पयंाची शासकय मायता अ ूसन ूमळ
ंउची ३७.८० मी.आहे, परं ुत यात १३ मीटरने ंउची वाढवयासाठ १९ कोट ८७ ल

पये ख च दाखवला आहे, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, कपाचे कोण ेतह काम ूप ण न करता सया या कपासाठ ४८ कोट
७१ ल पये ख च दाखवयात आला आहे, हे ह खरे आहे काय,
(४) असयास, यासंदभात  शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(५) असयास, चौकशी ुनसार कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे.
(६) नसयास,वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. गरष महाजन : (1) नाह.
(2) हे खरे नाह.
(3) हे खरे नाह. या योजनेया दतीय ुसमा ुनसार एकूण ंउची 50.80 मी व एकूण
कंमत .48.71 कोट अ ूसन आताप यत या योजनेवर एकूण .35.57 कोट इतका
ख च झालेला आहे. धरणाचे मातीकाम 80 टके ूप ण झाले आहे.
(4) न उावत नाह.
(5) न उावत नाह.
(6) न उावत नाह.

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

वदभातील ेशतकयंानी आमहया केयाबाबत

(४८) *  २३१६   ी. ुगलाबराव पाटल (जळगाव ामीण) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(1) दनंाक 10 ेत13 नो हबर, 2014 या कालावधीत वा या ुसमारास
वदभातील उदाना ूपर(िज. ुबलडाणा),  डगरकह (िज.वाशम), बोरगाव (िज.चं ूपर),
कडय ूपर (िज.अमरावती), सावरगाव, रामनगर, गोपवाडी, लासीना, लोणी, वडभत
(िज.यवतमाळ) व नर ंसग ूपर (िज.अमरावती) येथील 12  ेशतकयंानी आमहया केया,
हे खरे आहे काय,
(2) असयास, एवया मोया माणावार आमहया होयाया काराची चौकशी
करयात आल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार ुपढे कोणती कारवाई करयात
आल आहे?

ी. दे व फडणवीस : (१) यवतमाळ िजयातील सावरगाव व वडभत या दोन
गावात आमहया झायाचे नद शनास आले नाह. मा उ वरत ९ गावात आमहया
झायाचे नद शनास आले आहे.
(२) होय.
(३) सदरल ९ ैपक २ पा करणी मदत देयात आल अ ूसन एक करण िजहा तरय
समतीने पा ठरवले अ ूसन, ृमतकंाया वारसंाना मदत देयाची का यवाह चा ूल आहे.
एका करणी पोलस अहवाल अात आहे. उ वरत ५ करणे िजहा तरय समतीस
सादर करयात आल अ ूसन, याबाबत लवकरच ैबठक आयोिजत केल जाणार आहे.
समतीया न णया ुनसार ृमतकंाया वारसंाना मदत देयाची का यवाह करयात येईल.

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

ुमंबईतील याम रामजी रावजी सोजपाल ट व रावजी रामजी टची
सा वजनक ववत यवथा कायालयाक ेड नदणी नसयाबाबत

(४९) *  ४७८०   ी.सदा सरवणकर (माहम) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुमंबईतील  याम रामजी रावजी सोजपाल ट व रावजी रामजी टची सा वजनक
ववत यवथा कायालयाक ेड नदणी असयाचे भास ूवन मालक ूभ प शहा हे
पो ुतगीज च च, दादर येथील रावजी सोजपाल बडीग ुजया इमारतीमधील ुसमारे सन
1942 वषापा ूसन राहया-या भा ेडकंना  धाकदपटशा दाख ूवन धमादाय आ ुयताया
परवानगीशवाय हुसका ूवन लावत आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, ूभ प शहा हे  धमादाय आ ुयतंाया परवानगीशवाय टया
मालमताचे हतंातरण बेकायदेशीर असतानाह महानगरपालकेया लजवर असलेल
रावजी सोजपाळ बडीग ह टया अखयारत नसतानाह यातील खोया
बेकायदेशीररया महानगरपालकेया परवानगीशवाय खाल कन हतंातरत करत
आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, सदरहू इमारतीमधील 80 वषापा ूसन राहणा-या रहवंाशानी माहती
अधकारात धमादाय आ ुयतंाक ेड माहती   मागवल असता  दशा ूभल करणार
माहती दल आहे, हे ह खरे आहे काय,
(4) असयास, शासनाने करणाची चौकशी केल आहे काय,
(5) असयास, चौकशीत काय आढळून आले, या ुनसार कोणती कारवाई केल वा
करयात येत आहे
(६)  नसयास, वलंबाची  कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) अशा वपाची कोणतीह तार धमादाय आ ुयत यंाचे
कायालयात ात झालेल नाह.
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(२) ेत (६) न उावत नाह.
-----------------

राजा ूपर गावाया हीत (ता.तासगंाव, िज.संागल) येरळा नदतील
वाळू उपशास वरोध करणायंाना गंभीररया मारहाण केयाबाबत

(५०) *  ३६७०   ी.अनल बाबर (खाना ूपर) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) राजा ूपर गावाया हीत (ता.तासगंाव, िज.संागल) येरळा नदतील वाळू उपशास
वरोध करणाया सहा ेशतकयंाना शरगंाव येथील वाळूमाफयंानी  दनंाक 22 नो हबर,
2014 रोजी वा या ुसमारास गंभीररया मारहाण केयाचे नद शनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,
(2) असयास, वाळू तकरावरोधात शरगंाव येथील 30 ेत 40 नागरकंानी तासगंाव
पोलस ठायात तार दाखल केल आहे हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, या करणाची चौकशी करयात आल आहे काय
(4) असयास,चौकशीत काय आढळून आले व या ुनषंगाने दोषी यतंीवर कोणती
कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(5)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) होय.
(२) करणी एका ेशतक-याने दलेया फयादवन शरगंाव येथील ५ आरोपी आण
अय ३० ेत ४० इसमंावद तासगंाव पोलस ठाणे येथे ुग.र. ंन. २७४/१४ भा.द.व.सं.
कलम ३०७, ३२६, ३३७, ३२३, १४३, १४७, १४८, १४९, ५०४, ५०६, माणे द.२२.१०.२०१४
रोजी १०.४५ वा ुगहा नद करयात आला आहे.
(३) व (४) होय. नात न ूमद केयामाणे आरोपंीनी ेशतक-यंाना गंभीररया मारहाण
केयाचे नपन झाले आहे. करणी ५ आरोपंीना द.२४.११.२०१४ रोजी अटक कन
४ दवस पोलस कोठडी घेऊन सय:िथतीत सदरचे आरोपी यायालयीन कोठडीत
आहेत. ुगयाचा तपास चा ूल आहे.
(५) वलंब झालेला नाह.

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

नंादगंाव व चंादवड (िज. नाशक ) ता ुलयातील 42 गावात ादेशक
नळपाणी ुपरवठा योजनेची कामे अ ूप ण अवथेत असयाबाबत

(५१) *  ३३६२   ी.पंकज ुभजबळ (नंादगाव), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा) :
   समाननीय पाणी ुपरवठा व वछता मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1)नंादगंाव व चंादवड (िज. नाशक ) ता ुलयातील महारा जीवन ाधकरण  मालेगंाव
या वभागाया ंअत गत असलेया 42 गावे ादेशक नळपाणी ुपरवठा योजनेत समावठ
असलेया काह गावंाची नळपाणी ुपरवठा योजनेतील कामे अनेक वषापा ूसन अ ूप ण
अवथेत असयाने या गावातील रहवाशी पयाचे पाणी मळयापा ूसन वंचत रहात
आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उपरोत योजनेया कामंाची शासनाने  चौकशी केलेल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले  व या ुनसार ादेशक नळपाणी ुपरवठा
योजनेचे काम तातडीने ूप ण होयाया टने शासनाने कोणती का यवाह केल वा
करयात येत आहे,
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(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. बबनराव लोणीकर : (१) होय, हे ंअशत: खरे आहे.
योजनेतील ४२ गावंा ैपक ३ गावे (िजहा परषद नाशकने) वगळयात आलेल आहेत.
उ वरत ३९ गावंा ैपक २९ गावंाना पाणी ुपरवठा ुस आहे व उ वरत १० गावंाची कामे
गतीपथावर अ ूसन या गावंाना मा च, २०१५ प यत पाणी ुपरवठा ुस करयाच नयोजन
आहे.
(२) होय, योजनेया कामाची महारा जीवन ाधकरणाया ुगणवता परण पथकाने
तपासणी केल आहे.
(३) व (४) सदर तपासणीत ुपढल बाबी आढळून आया
i) योजनेची कामे एकाचवेळी हातात घेतल.
ii) कामे करताना नयोजनाचा अभाव आढळून आला.
iii) योजनेची कामे व ुखरलेया पदतीने करयात आल.
     योजनेचे काम वरत ुप ण होयाया टने खालल ुसचना देयात आया आहेत.
अ) योजनेची कामे वरत ुप ण कन भाग १, २ व ६ मधील गावंाना लाभ देयात यावा.
आ) हेडव स, अ ुशद पायाचे पंप, जल ुशदकरण क, ुशद पायाचे पंप कायािवत
  करणे व इतर कामे ुयदपातळीवर ुप ण करणे
     सय:िथतीत योजनेची ९५ टके कामे ुप ण झाल अ ूसन उ वरत कामे मा च,
२०१५ प यत ुप ण कन उ वरत १० गावंाना पाणी ुपरवठा ुस करयात येईल.

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

वधान भवन :  डॉ. अ ंनत कळसे
नाग ूपर.  धान सचव,

महारा वधानसभा
_______________________________________________________________________

ुमण ूप व स व कया महारा वधानमंडळ सचवालयाया संगणक ंयणेवर
ुमण: शासकय मयवत ुमणालय, नाग ूपर.


