महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
बुधिार, हदनाांि ०५ एवप्रल, २०१७ / चैत्र १५, १९३९ ( शिे )
(१)

मख्
ु यमांत्री

(३)

िामगार, िौशल्य वििास, भूिांप

(२)

गह
ृ ननमााण मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

पुनिासन, माजी सैननिाांचे िल्याण मांत्री
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३७
-------------------------------------

मुांबईतील उद्याने ि मनोरां जन मैदाने महानगरपाललिेिडून
(१)

*

जुन्याच सांस्ाांना ताब्यात हदल्याबाबत

२७७०३

श्री.नारायण राणे, श्री.अशोि ऊर्ा भाई जगताप :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबई महानगरपाललकेकडून ताब्यात घेण्यात आलेली उद्याने व मनोरीं जन

मैदाने मजीतील जुन्याच सींस्ाींना दत्तक दे ण्याच्या धोरणाला महानगरपाललकेच्या
सध
ु ार सलमतीने मान्यता ददली असल्याचे माहे

त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा

(२) असल्यास, या धोरणामळ
ु े सदर मैदाने व उद्याने ज्या सींस्ाींना दे ण्यात
येणार आहे त त्या सींस्ाची नत्े मक्तेदारी ननमाशण होवन
ू सामान्य नागररकाींना
ते्े मज्जाव होण्याची र्क्यता आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा.मख्
ु यमींत्री याींचे आदे र्ात बदल करुन मींब
ु ईतील उद्याने पन्
ु हा
जुन्याच सींस्ाींना दे ण्याची कारणे काय आहे त,
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(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, खाजगी सींस्ाींची
मनमानी

रोखण्यासाठी

र्ासन

उक्त

प्रकरणी

धोरणात्मक

ननणशय

घेऊन

महानगरपाललकेकडून मैदानाची दे खभाल व दरु
ु सती करण्यासाठी काय कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१), (२), (३) व (४) महानगरपाललकेने ताब्यात घेतलेली

उद्याने व मनोरीं जन मैदाने कोणत्याही सींस्ेस दे ण्यात आलेली नसन
ू , त्याींचे
परररक्षण सद्य:स्स्तीत महानगरपाललकेमार्शत करण्यात येत आहे .

त्ावप, उद्याने व मनोरीं जन मैदाने याींच्या परररक्षणासाठीचे तात्परु ते

धोरण प्रसताववत असन
ू , त्यास महानगरपाललकेच्या सध
ु ार सलमतीने डडसेंबर,

२०१६ मध्ये मान्यता ददली आहे . परीं तु या तात्परु त्या धोरणास महानगरपाललकेची
अद्यावप मान्यता लमळालेली नाही.

प्रसतावित तात्पुरते परररक्षण धोरण:


सदर कालावधी दत्तक तत्वावर मानण्यात येणार नाही.

सदर व्यवस्ा ११ मदहने ककीं वा दत्तक धोरणाला मान्यता लमळे पयंत जे
अगोदर असेल तेवढ्या कालावधीसाठी राहील.



त्याअींतगशत भूखड
ीं ११ मदहन्याींसाठी केवळ परररक्षणाकरीता सींस्ाींच्या
ताब्यात दे ण्यात येतील.



परररक्षणासाठी दे ण्यात येणाऱ्या भूभागाींवर सवशसामान्य नागरीकाींना प्रवेर्
व सवश सोयी-सुववधा नन:र्ल्
ु क दे णे बींधनकारक असेल.

उद्याने

व

मनोरीं जन

मैदाने

दत्तक

तत्वावर

दे ण्याचे

धोरण

महानगरपाललकेमार्शत सवंकष ववचार करुन पन
ु ववशलोककत करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नाांदेड शहरातील भाग्यनगर पररसरात ननयलमत घरर्ोड्या होत असल्याबाबत
(२)

*

३०६९८

श्री.अमरना् राजूरिर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींदेड र्हरातील भाग्यनगर पररसरात पुन्हा ककदा घरर्ोडी ााल्याचा प्रकार
ननदर्शनास आला असन
ू घरर्ोडया व इतर प्रकरणात पोललसाींची ननस्षियता
असल्याने नागररकाींतून सींतापाची ला् ननमाशण ााल्याची बाब माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये पोलीस स्े र्न भाग्यनगर
ये्े घरर्ोडी या सदराखाली खालील प्रमाणे गुन्हे दाखल आहे त.
१) पोलीस

स्े र्न

भाग्यनगर,

नाींदेड

ये्े

गु.र.नीं.

०५/२०१७

२) पोलीस

स्े र्न

भाग्यनगर,

नाींदेड

ये्े

ग.ु र.नीं.

०६/२०१७

३) पोलीस

स्े र्न

भाग्यनगर,

नाींदेड

ये्े

गु.र.नीं.

३०/२०१७

४) पोलीस

स्े र्न

भाग्यनगर,

नाींदेड

ये्े

गु.र.नीं.

३४/२०१७

५) पोलीस

स्े र्न

भाग्यनगर,

नाींदेड

ये्े

गु.र.नीं.

३६/२०१७

भा.दीं .वव. कलम ४५७, ३८०.
भा.दीं .वव. कलम ४५७, ३८०.
भा.दीं .वव. कलम ४५७, ३८०.

भा.दीं .वव. कलम ४५४, ४५७, ३८०.
भा.दीं .वव. कलम ४५४, ४५७, ३८०.

वरील गन्
ु ्यातील आरोपी अज्ञात असल्याने सदर आरोपी ननषपन्न करणे

व गेला माल हसतगत करण्यावर सदरचे गन्
ु हे पोलीस तपासावर आहे त.

(२) पोलीस स्े र्न भाग्यनगर हद्दीत मालमत्ता सींबींधी गन्
ु ्यास प्रनतबींध

करण्यासाठी पोलीस स्े र्न हद्दीत दररोज रात्रगसत नेमण्यात येत आहे . तसेच
पोलीस अधधकारी व कमशचारी याींचेमार्शत रात्री मोबाईल पेट्रोललींग ठे वण्यात येत

आहे . पोलीस स्े र्न हद्दीत बब् मार्शल नेमन
ू त्याींच्याद्वारे २४ तास पेट्रोललींग
करण्यात येत आहे . पोलीस स्े र्न हद्दीतील अलभलेखावरील सिीय गुन्हे गाराींना
वेळोवेळी चेक करुन त्याींचेववरुध्द पररणामकारक प्रनतबींध कायशवाही करण्यात येत
आहे .

(३) ववलींब ाालेला नाही.
-----------------
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(३)

*

लालबाग (मब
ांु ई) ये्ील उड्डाणपल
ु ास तडे गेल्याबाबत
३००१३

अॅड.जयदे ि गायििाड : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) लालबाग (मब
ींु ई) ये्े ५ वषाशपूवी कम.कम.आर.डी.क. ने बाींधलेल्या पुलाला
पुन्हा ककदा मेाठया प्रमाणात तडे गेल्याने गदीच्या वेळी वाहतुक कोंडी होत आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय

आढळून आले, तद्नस
ु ार ज्या कींत्रा्दार कींपनीने हा पल
ू बाींधला त्याींचेवर कोणती
दीं डात्मक कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) लालबाग (मब
ींु ई) ये्ील उड्डाणपुलास ‘कक्सपान्र्न
जॉइन््’ (Expansion Joints) च्या लोखींडी पट्टया व रबर सील ननखळलेले
आढळून आले होते.

सदर दठकाणी तातडीने ‘कक्सपान्र्न जॉइन््’ (Expansion Joints) व

रबर सील बसववण्यात आले असून, उड्डाणपुलावरील वाहतुक सुरळीत सुरु आहे .

(२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमार्शत सदर प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आलेली
नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४)

*

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

मालेगाांि (जज.नालशि) ये्े पोलीस आयुक्तालय स्ापन िरणेबाबत
२८३८२

डॉ.अपि
ू ा हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९७२१ ला हदनाांि

२० जल
ु ,ै २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मालेगाींव (स्ज.नालर्क) र्हराची कायदा व सुव्यवस्ेच्यादृष्ीने असलेली

सींवेदनलर्लता तसेच मालेगाींव महानगरपाललकेची ककुण लोकसींख्या व मालेगाींव

महानगरपाललका स्ापन होऊन बराच कालावधी ाालेला आहे , इत्यादी बाबी

ववचारात घेता यादठकाणी पोलीस आयक्
ु तालय स्ापन करणेबाबतची मागणी
सवशच सतरावरून सातत्याने करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, गत पावसाळी अधधवेर्न, २०१६ मध्ये मालेगाींव (स्ज.नालर्क) ये्े

नवीन पोलीस आयुक्तालय स्ापन करणेबाबतचा र्ेरप्रसताव पोलीस महासींचालक

याींचेकडून प्राप्त ाालेला नाही असे ताराींककत प्रश्न िमाींक १९७२१ च्या लेखी
उत्तरात नमद
ू करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्याप्रमाणे पोलीस आयक्
ु तालयाचा प्रसताव र्ासनास प्राप्त ााला
आहे काय, तद्नुसार याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, यासींबधीं धचा र्ेरप्रसताव प्राप्त ाालेला नसल्यास यासाठी होत
असलेल्या ववलींबाची कारणे काय आहे त व उक्त र्ेरप्रसताव तात्काळ मागवून
त्यास सत्वर मींजुरी दे णेबाबत र्ासनाचे धोरण काय आहे ?
श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) व (२) हे खरे आहे .

(३) व (४) मालेगाींव (स्ज.नालर्क) हे र्हर कायदा व सुव्यवस्ेच्यादृष्ीने

सींवेदनलर्ल असल्यामळ
ु े व ते्ील आजुबाजुच्या पररसरात व लोकसींख्येत वाढ
ााल्याने मालेगाींव (स्ज.नालर्क) ये्े अस्सतत्वात असलेल्या पोलीस ठाण्याच्या

सींख्येत, प्रभाग, जागा, लोकसींख्या याींच्या प्रमाणात नवीन पोलीस ठाणे ननलमशती

प्रसताववत करुन त्यासह सवतींत्र पोलीस आयुक्तालय स्ापन करण्याबाबतचा

सुधारीत पररपुणश प्रसताव तयार करण्याची कायशवाही पोलीस अधधक्षक, नालर्क
(ग्रामीण) व पोलीस महासींचालक, महाराषट्र

राज्य, मुींबई याींच्यासतरावरुन

करण्यात येत आहे . सदरहू प्रसताव र्ासनास अप्राप्त आहे .
----------------(५)

*

मांब
ु ईत मेरो प्रिल्पामळ
ु े िाहति
ू िोंडी होत असल्याबाबत
३००६४

आकिा.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबईत र्ासनाने हाती घेतलेल्या मेट्रो प्रकल्पाच्या कामामळ
ु े पस्श्चम

उपनगरात ववववध दठकाणी मोठया प्रमाणात वाहतक
ू कोंडीमुळे नागररक त्रसत
ााले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने वाहतक
ू कोंडी सोडववण्याबाबत कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) पस्श्चम द्रत
ु गती महामागाशवर मुींबई महानगर प्रदे र्
ववकास प्राधधकरणाने मेट्रो मागश-७ व २-अ ची कामे माहे जून, २०१६ मध्ये हाती

घेतलेली आहे त. बाींधकाम करणेसाठी आवश्यक ते्े वाहतूक पोललसाींर्ी समन्वय
साधन
ू ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये बॅररकेडडींग करण्यात आले आहे .

(२) व (३) पस्श्चम द्रत
ू कोंडी होऊ नये म्हणन
ू वाहतक
ू
ु गती महामागाशवर वाहतक
पोललसाींनी ्प्या्प्प्यात बॅररकेडडींग केले आहे . तसेच र्क्य ते्े अनतररक्त लेन
ननमाशण

केली

आहे .

मुींबई

महानगर

प्रदे र्

ववकास

प्राधधकरणाने

वाहतक
ू

पोललसाींच्या मदतीने आवश्यक ते्े वाहतूक सहाय्यक नेमण्यात आले आहे त.
तसेच वाहतूक पोललसाींना दच
ू आवश्यक ते्े
ु ाकी वाहने पुरववण्यात आली असन

तात्काळ पोहचण्यास वाहतूक पोललसाींना मदत होत आहे . मुींबई महानगर प्रदे र्
ववकास

प्राधधकरणाने

वाहतक
ू

पोललसाींच्या

ववनींतीनस
ु ार

वाहतक
ू

ववभागास

बॅररके्स, कोन दे ण्यात आले असन
ू त्याच्या सहाय्याने ररव्हशसेबल लेन रोज
अनतररक्त पुरववण्यात येत आहे . वाहतक
ू ववभागातर्े सीसी्ीव्हीच्या सहाय्याने
बारकाईने लक्ष ठे वण्यात येत आहे .

----------------िसई-विरार शहर महानगरपाललिा क्षेत्रात झाडाांच्या सांरक्षणा्ा लोखांडी
(६)

*

जाळ्या (री-गाडा) लािण्याच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

२८१५६

श्री.सुजजतलसांह ठािूर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) वसई-ववरार र्हर महानगरपाललका क्षेत्रात रसत्याच्या दत
ु र्ाश लावण्यात

आलेल्या ााडाींच्या सींरक्षणा्श लोखींडी जाळया (ट्री-गाडश) लावण्याच्या कामात
सुमारे ७ को्ी रुपयाींचा गैरव्यवहार ााल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू कामाचे कींत्रा् मे.दहरावती कीं्रप्रायजेस या कींपनीस
दे ण्यात आला होते व पन्नास हजार लोखींडी ट्री-गाडश बसववण्याचे उदद्दष् आखन
ू

दे ण्यात आले असताना वसई-ववरार क्षेत्रात ककूण ४९,६०० लोखींडी ट्री-गाडश
बसववण्यात आल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सुमारे ७७ ्क्के लोखींडी ट्री-गाडश लावलेच नसल्याचे ननदर्शनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले, तद्नुसार यास जबाबदार असणा-या दोषीींवर कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) होय. अर्ा सवरुपाची तिार स्ाननक नगरसेवक याींनी
ददनाींक ०५/०१/२०१७ रोजी केली आहे .

(२), (३) व (४) ई-ननववदे मार्शत ननवड ाालेल्या ठे केदाराींनी ५०,००० लोखींडी
जाळ्यापैकी (ट्री गाडश) आवश्यकतेनुसार ककूण ४९,६०० इतक्या लोखींडी जाळ्या

(ट्री गाडश) बसवले होते. त्यापैकी सद्य:स्स्तीत १५,००० इतक्या लोखींडी जाळ्या
(ट्री गाडश) जागेवर आहे त.

उवशरीत ३४,६०० लोखींडी जाळ्या दोन वषाशच्या कालावधीत चोरीला गेल्याने

पोलीस स्ानकात त्यानुसार वेळोवेळी तिार नोंदववण्यात आलेल्या आहे त असे
आयुक्त, वसई-ववरार र्हर महानगरपाललका याींनी कळववले आहे .

याबाबत आयुक्त, वसई ववरार र्हर महानगरपाललका याींना सखोल

चौकर्ी करुन चार आठवड्यात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दे ण्यात आल्या
आहे त.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही

(७)

*

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

राज्यातील होमगाडा जिानाांच्या मागण्या पण
ू ा िरणेबाबत
३०७६५

श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील होमगाडश जवानाींना ३६५ ददवस कायम सेवा (डयू्ी) दे ण्यात यावी

या सह ववववध मागण्या पण
ू श करण्याची मागणी होमगाडश जवानाींनी र्ासनाकडे
वेळोवेळी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील होमगाडश जवानाींच्या कोणकोणत्या मागण्या र्ासनाकडे
सादर करण्यात आल्या आहे त,

(३) असल्यास, होमगाडश जवानाींना कायम ३६५ ददवस सेवा दे णेबाबत र्ासन
ववचाराधीन आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त मागण्याींबाबत र्ासनाने कोणता ननणशय घेतला आहे वा
घेण्यात येणार आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

8
श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) होय.

(२) ३६५ ददवस कायम डय्
ु ी लमळणे, होमगाडशना पोलीस कमशचाऱ्याींप्रमाणे सोयी

सुववधा लमळणे, होमगाडशना ननयलमत करणे, १२ वषे सेवा कालावधी अ् रद्द
करणे, सानग्र
ु ह अनद
ु ान लमळणे, पन
ु नोंदणी अ् रद्द करणे इत्यादी मागण्या सादर
केलेल्या आहे त.

(३), (४) व (५) होमगाडश ही मानसेवी सींघ्ना आहे . पोलीस दलास सहाय्य

करण्यासाठी प्रामख्
ु याने होमगाडश उपलब्ध करुन ददले जातात. समाजसेवेच्या हे तन
ू

होमगाडश मध्ये सवयींसेवकाींची नोंदणी केली जाते. त्यामुळे ननयलमत र्ासकीय
सेवकाप्रमाणे होमगाडशना लाभ मान्य करणे र्क्य नाही. तसेच होमगाडशना ३६५
ददवस ननयलमत सेवा उपलब्ध करुन दे णे र्क्य नाही. होमगाडश ववकास सलमती

याींनी त्याींच्या मागण्याबाबत महाराषट्र प्रर्ासकीय न्यायाधधकरण, नागपरू ये्े
अजश दाखल केला आहे .

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

भाईंदर (पूि)ा ये्ील चार िषीय मुलीिर अत्याचार िेल्याबाबत
(८)

*

२९५३८

श्री.हे मांत टिले : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

भाईंदर (पव
ू )श , (स्ज.पालघर) ये्ील आााद नगर मधील अपहरण केलेल्या

चार वषीय मुलीवर अत्याचार करुन मत
ृ दे ह नाल्यात र्ेकून ददल्याचे ददनाींक
१२ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्नेची र्ासनामार्शत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,
चौकर्ीचे ननषकषश काय आहे त व तद्नुसार अपहरण करुन बाललकेवर अत्याचार
करणाऱ्या नराधमावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) सदर घ्ना पालघर स्जल्हयातील नसून ठाणे
स्जल्हयातील घ्ना आहे ,

(२) आाादनगर, भाईंदर (पव
ू )श हा पररसर ठाणे स्जल्हयातील नवघर पोलीस ठाणे
अींतगशत येतो. ददनाींक
प्रकरणाची कर्याशदीने

९/१/२०१७ रोजी २०.०० वा.सम
ु ारास घडलेल्या सदर

ददनाींक १०/१/२०१७ रोजी कर्याशद ददल्याने नवघर पोलीस

ठाणे I ०७/२०१७ भादीं वव कलम ३६३, ३६४, ३७६-ड (२)(आय), ३०२, २०१, ३४ सह
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लैंधगक अपराधापासून बालकाींचे सींरक्षण अधधननयम, २०१२ चे कलम ४, ६ प्रमाणे

गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . गुन्हयातील ३ आरोपीींना अ्क केली आहे .
उवशररत कक आरोपीचा र्ोध सुरु आहे . गन्
ु हयाचा तपास सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबई महानगरपाललिेच्या भगिती रुग्णालयात िैद्यिीय
(९)

*

सोयी-सुविधाांचा अभाि असल्याबाबत

२९२०७

श्रीमती हुसनबानू खललर्े : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मुींबईतील

पस्श्चम

उपनगरात

असलेल्या

महानगरपाललकेच्या

भगवती

रुग्णालयात ६ मदहन्याींत केवळ ६५४ रुग्णाींवर उपचार करण्यात आले असल्याचे
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त रुग्णालयात रुग्णाींवर उपचारासाठी कोणत्याही प्रकारची सोय

उपलब्ध नसल्याने गरीब रुग्णही या रुग्णालयाकडे पाठ कर्रवन
ू अन्य खाजगी
रुग्णालयाचा आधार घेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रुग्णालयात रुग्णाींसाठी आवश्यक वैद्यकीय सोयी-सुववधा व
कमशचारी पुरववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१), (२) व (३) अर्ा प्रकारची बातमी महाराषट्र ्ाईम्स
वत्ृ तपत्रात ददनाींक २९/१२/२०१६ रोजी प्रलसध्द ााली होती, हे खरे आहे .

भगवती रुग्णालयाच्या बा्यरुग्ण व आींतररुग्ण ववभागात डडसेंबर, २०१६

अखेरपयंत २४,९१२ रुग्णाींवर उपचार करण्यात आले आहे त.
भगवती

रुग्णालयाच्या

पन
ु ववशकासाच्या

पदहल्या

्प्प्यात

बाींधण्यात

आलेल्या नसेस ट्रे ननींग कॉलेजच्या (कन्ीसी) इमारतीत बा्यरुग्ण ववभाग ददनाींक
१५/०४/२०१६ पासन
व आींतररुग्ण ववभाग ददनाींक २७/०६/२०१६ पासन
सरु
ू
ू
ु
करण्यात आले असन
ू , प्रयोगर्ाळा, क्ष-ककरण, इ.सी.जी. इत्यादी सोयी उपलब्ध
करुन दे ण्यात आलेल्या आहे त.
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भगवती रुग्णालयाच्या आस्ापनेवर वैद्यकीय, परावैद्यकीय (पॅरामेडडकल)

सींवग
श ाची १८१ पदे व कामगार सींवगाशची १०६ अर्ी ककूण २८७ पदे ननमाशण

करण्यात आली आहे त. त्यापैकी वैद्यकीय, परावैद्यकीय सींवगाशची ९४ व कामगार
सींवगाशची ७६ अर्ी ककूण १७० पदे भरण्यात आलेली असन
ू , उवशररत पदे
भरण्याची कायशवाही महानगरपाललकेमार्शत सरु
ु आहे .

दस
ु र सपेर्ालल्ी हॉस्सप्ल प्रसताववत
ु ऱ्या ्प्प्यात ८५२ रुग्णर्य्येचे सप

असून, या हॉस्सप्लचा पुनववशकास व पन
ु बांधणीकरीता ननववदा प्रकियेची कायशवाही

महानगरपाललकेमार्शत सरु
ु असून, तद्नष
ु ींगाने पुढील कायशवाही लवकरात लवकर
पुणश करण्याचे महानगरपाललकेचे ननयोजन आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

झोपडपट्टी पन
ु िासन योजनेमध्ये सदननिाांच्या दे खभाल ि
(१०)

*

दरु
ु िामध्ये िाढ िरण्याबाबत
ु सती शल्

२७१७१

अॅड.ननरां जन डािखरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३६४८ ला

हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमााण मांत्री पढ

(१) राज्यात ववर्ेषत: मब
ींु ई व ठाणे र्हरात महाराषट्र गह
ृ ननमाशण मींडळामार्शत

ाोपडपट्टी पुनवशसन योजना (SRA) राबववण्यात येत आहे , सदर योजनेंतगशत सन

१९९५ पासन
ू पात्र लाभधारकाींना त्याींचे घराचे दे खभालीसाठी (Maintainace)
रक्कम रुपये २० हजार रुपयाींऐवजी ४० हजार करण्याचा ननणशय र्ासनाने सन
२०१६ च्या प्र्म अधधवेर्नात घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गेल्या २० वषाशत वाढलेली महागाई, तसेच पाणी पट्टी, कर, वीज
कर व मालमत्ता कर इत्यादी मध्ये वेळोवेळी ाालेली वाढ तसेच १५ ते २० वा

त्यापेक्षाही अधधक मजल्याींचे इमारती बाींधकामास दे ण्यात येणारी परवानगी,
यामळ
ु े पात्र लाभधारकाींना दे ण्यात येणाऱ्या रुपये ४० हजार रकमेत वाढ करुन

त्याऐवजी ही रक्कम रुपये ७० हजार इतकी करण्यात यावी, अर्ी मागणी
सींबींधधत सवश पात्र धारकाींकडून सन २००० पासन
ू ते आजतागायत मख्
ु याधधकारी,
ाोपडपट्टी

पन
ु वशसन

प्राधधकरण,

प्रधान

सधचव,

गह
ृ ननमाशण

ववभाग

व

मा.गह
ृ ननमाशण मींत्री याींचेकडे ननवेदनाद्वारे वारीं वार करण्यात आली आहे , हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुषींगाने र्ासनसतरावर कायशवाही केली
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, प्रसतत
ू प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणता ननणशय घेतला वा
घेण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) बह
ृ न्मुींबई तसेच ठाणे महानगरपाललका क्षेत्रात ाोपडपट्टी

पन
ु वशसन प्राधधकरण, मींब
ु ई या कायाशलयामार्शत ाोपडपट्टी पन
ु वशसन योजना
राबववण्यात येत आहे त.
नगर

ववकास

ववभागाच्या

ददनाींक

२१

कवप्रल,

२०१६

रोजीच्या

अधधसूचनेन्वये बह
ृ न्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१ ववननयम ३३ (१०)
पररलर्ष्-४ च्या खींड ९.१ मधील ाोपडपट्टी पुनवशसन योजनेतील पुनवशसन
घ्कातील

प्रत्येक

सदननकेच्या

अनष
ु ींगाने

दे खभाल

खचाशची

रुपये २०,०००/- ऐवजी रुपये ४०,०००/- इतकी करण्यात आली आहे .

रक्कम

(२) ाोपडपट्टी पन
ु वशसन योजनेमध्ये सदननकाींच्या दे खभाल व दरु
ु कामध्ये
ु सती र्ल्

वाढ करण्याबाबत ननवेदने सींबींधधताींकडून प्राप्त ाालेली आहे त. त्ावप, वर नमद
ू

केल्याप्रमाणे ाोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधधकरणाच्या प्रसतावानुसार ददनाींक २१ कवप्रल,
२०१६ रोजी दे खभाल र्ल्
ु क वाढववण्याबाबत अधधसच
ू ना ननगशलमत केलेली आहे .

त्यामुळे सदरहू ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने पन
ु :श्च कायशवाही करण्याचा प्रश्न उद्भवत
नाही.
(३) ननवेदनाच्या अनुषींगाने वरील वसतुस्स्ती सींबींधधतास अवगत करण्यात
आलेली आहे .

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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िसई-विरार महानगरपाललिेत नोिरी दे ण्याचे आलमष दाखिन
ू
(११)

*

बेरोजगाराांची र्सिणि
ू िेल्याबाबत

३०२८२

श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वसई-ववरार महानगरपाललकेचे बनाव् व खो्े दसतऐवज तयार करून वसई-

ववरार महानगरपाललकेत नोकरी दे ण्याचे आलमष दाखवन
ू सुमारे २० बेरोजगाराींची
लाखो रुपयाींची र्सवणक
ू करण्यात आल्याची बाब कका नगरसेवकाने आयुक्त,
वसई-ववरार महानगरपाललका याींच्या ननदर्शनास आणन
दे ऊन ववरार पोलीस
ू

ठाण्यात र्ौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून

आले व त्यानष
ु ींगाने दोषीींवर कारवाई करून घेतलेली रक्कम परत करण्याबाबत
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) सदरहू घ्नेप्रकरणी महानगरपाललका ले्रहे ड वर कायशकारी अधधकारी
याींच्या सवाक्षरीचा नोकरी दे ण्याबाबतचा ननयक्
ु ती आदे र् महानगरपाललकेकडून
ननगशलमत

केला

केल्याबाबतचा

असल्याचे

तिार

अजश

भासवून

वसई-ववरार

त्याद्वारे
र्हर

बेरोजगाराींची

र्सवणक
ू

महानगरपाललकेकडुन

१०/०३/२०१७ रोजी ववरार पोलीस स्े र्नला प्राप्त ाालेला आहे .
करुन

ददनाींक

वसई-ववरार र्हर महानगरपाललकेचे बनाव् आणण खो्े दसतऐवज तयार
त्याद्वारे

गरज–ू बेरोजगार

लोकाींकडून

मोठया

प्रमाणात

पैसे

उकळल्याप्रकरणी ववरार पोलीस स्े र्नमार्शत अजाशतील अजशदार व गैरअजशदार
याींची सखोल चौकर्ी करुन दोषीींववरुध्द योग्य ती कारवाई करण्यात येत आहे .
प्रसतत
ु चे प्रकरण तपासाधीन आहे .

-----------------
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मांब
ु र्ा शहर ि उपनगरातील झोपडपट्टी पन
ु िासन योजनेबाबत
(१२)

*

३०२७६

श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमााण मांत्री पढ

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबइश र्हर व उपनगरात गेल्या २० वषाशत १ हजार ४०४ योजनाींना र्ासनाने

मींजूरी ददलेली असतानाही आजलमतीस केवळ १२० ाोपू योजना पूणश ााल्या
असून, उवशररत १ हजार २८४ योजनाींतून ३ लाख ९ हजार २६१ सदननका
प्रसताववत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.मख्
ु यमींत्रयाींनी ाोपु प्राधधकरणाची सम
ु ारे १२ वषे न ाालेली
बैठक घेऊन सदरहू बैठकीत प्रलींबबत असलेल्या ाोपु योजनाींचा आढावा घेऊन
काही ननणशय उक्त बैठकीत घेण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू बैठकीत मा.मुख्यमींत्रयाींनी ददलेल्या सूचनेनत
ीं र आतापयंत
ाोपु प्राधधकरणाने केवळ २०० हून अधधक ाोपु योजनाींना नो्ीसा बजावल्या
असल्या तरीही आजलमतीस ककही योजना ताब्यात घेतलेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, ाोपु योजनाींच्या आतापयंत रखडलेल्या १ हजार २८४ ाोपु
योजनेची कामे लर्घ्रगतीने हाती घेऊन पूणश होण्याच्यादृष्ीने व या योजनेतून
उपलब्ध होणाऱ्या ३ लाख ९ हजार २६१ सदननका उपलब्ध होण्याच्यादृष्ीने
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता : (१) बह
ींु ई ववकास ननयींत्रण ननयमावली १९९१ च्या
ृ न्मब

ववननयम ३३(१०), ववननयम ३३(१०) पररलर्ष्-४ मधील उपननयम ३.११ व
ववननयम ३३(१४) अींतगशत आतापयंत ककूण १४९२ योजनाींना मींजूरी दे ण्यात आली
असून अद्यापपयंत १,७१,३५८ सदननकाींना भोगव्ा प्रमाणपत्र दे ण्यात आले आहे
व २,३९,३२८ पुनवशसन सदननकाींचे काम प्रगतीप्ावर आहे .

(२) ाोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधधकरणाची ददनाींक १/१२/२०१४ व ददनाींक १२/८/२०१५
रोजी अनि
ु मे १३ व १४ वी बैठक सींपन्न ााली. सदर बैठकाींमध्ये ाोपडपट्टी
पन
ु वशसन योजनाींना गती दे ण्याच्या अनष
ु ींगाने काही ठराव पाररत करण्यात आले.
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(३) ाोपडपट्टी पन
ु वशसन योजनाींमध्ये ववकासकाववरुध्द अधधननयमाच्या १३(२)

अींतगशत, योजनेच्या बाींधकामातील अननयलमतता, परवानग्याींतील अ्ीींचा भींग
करणे, ाोपडीधारकाींचे भाडे ्कववणे, योजनेतील सहकारी सींस्ाींची तिार इत्यादी
कारणासतव कारवाई केली जाते, ज्यामध्ये ववकासक बदलण्याच्या कारवाईचा

दे खील समावेर् असतो. अर्ा कारवाईबाबत अललकडेच मख्
ु य कायशकारी अधधकारी,
ाोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधधकरण, मींब
ु ई याींनी सम
ु ारे १२४ ववकासकाींना नो्ीसा
बजाववल्या आहे त.

(४) ाोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधधकरणाच्या १३ व्या व १४ व्या बैठकीमध्ये घेतलेल्या
ननणशयानुसार मब
ींु ई र्हरातील सवश ाोपडपट्टी क्षेत्राचे जीआयकस तींत्रज्ञानाच्या
आधारे पूणश सवेक्षण करण्यात येत आहे . प्रलींबबत योजनाींमधील ववकासकाींना
कारणे

दाखवा

नो्ीसा

दे ण्यात

आलेल्या

आहे त.

खाजगी

जलमनीवरील

ाोपडपट्टयाींचे सींदभाशत सींबधीं धत जमीन मालकाींना नो्ीस दे ऊन पढ
ु ील कायशवाही
करण्यात येत आहे . पररलर्ष्-२ त्वरे ने प्रमाणणत होण्यासाठी सक्षम प्राधधकाऱ्याींची

सींख्या वाढववण्यात आली आहे . ववकास ननयींत्रण ननयमावलीत काही सध
ु ारणा
करण्यात आलेल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

घाटिोपर मधील छे डानगर ये्े अांमली पदा्ााचा परु िठा
(१३)

*

िरणा-यािर िारिाई िरण्याबाबत

२९३१९

श्री.जनादा न चाांदरू िर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबई उपनगरातील घा्कोपर ये्ील छे डानगर जींक्र्न ये्न
अींमली
ू

पदा्ाशचा पुरवठा करणा-यास अींमली पदा्श ववरोधी प्काच्या घा्कोपर युनन्ने
अ्क केली असल्याचे ददनाींक ११ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास
ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी श्री.प्रवीण वाघेला या व्यक्तीला अ्क करण्यात
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) अींमली पदा्श ववरोधी कक्षाच्या घा्कोपर युनन्ने ददनाींक ९/१/२०१७ रोजी
गु.र.ि. ०२/२०१७ कलम ८ (क) सह २२ (क), २९ कन.डी.पी.कस. ॲक््, १९८५
अन्वये गन्
ु हा नोंद केला असन
ू , यात प्रववण वाघेला यासह अन्य दोन आरोपीींना
अ्क करण्यात आली असून, आरोपी अद्याप पयंत न्यायालयीन कोठडीत बींद
आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

(१४)

*

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

न्हािा-शेिा बांदरातन
ू रक्तचांदनाची तसिरी होत असल्याबाबत
३०१२६ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण

पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.ननरां जन डािखरे ,
अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) न्हावा-र्ेवा बींदरावर महसूल गुप्तवाताश सींचालनालयाने ्ाकलेल्या छाप्यातन
ू
पाच को्ीचे रक्तचींदन जप्त केल्याची घ्ना माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्नेची र्ासनामार्शत चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे

ननषकषश काय आहे त व तद्नस
ु ार न्हावा-र्ेवा बींदरातन
ू रक्तचींदनाची तसकरी
करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

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

या प्रकरणी केंद्र र्ासनाच्या ववत्त मींत्रालयाच्या अखत्याररत असलेल्या

महसूल गुप्तवाताश सींचालनालयाने, मेससश अलवी इम्पेक्स या कींपनीद्वारे ननयाशत
होणा-या मालावर धाड ्ाकून कायशवाही केली आहे . या कायशवाहीत ककूण रुपये
५,३५,६६,७३९/- ककीं मतीच्या वसतू जप्त करण्यात आल्या आहे त. त्यापैकी वाहन व
बॉक्साई् वगळता रुपये ५,२४,३६,२००/- कवढ्या ककीं मतीच्या बींदी असलेल्या वसतू
जप्त करण्यात आल्या आहे त. सदर प्रकरणी गुलाम मोहम्मद ओमर हा प्रमुख
आरोपी असन
ू त्यास ददनाींक २४/१/२०१७ रोजी अ्क करण्यात येऊन ददनाींक
१८/२/२०१७ पयंत न्यायालयीन कोठडीत ठे वण्यात आले होते. सध्या आरोपी
सर्तश जामीनावर आहे . यातील दस
ु रा आरोपी र्रहान हा र्रार असून, महसूल
गप्ु तवाताश सींचालनालयाद्वारे तपास सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मुांबई शहरात सापाांच्या विषाचा िापर मादि पदा्ा म्हणन
ू होत असल्याबाबत
(१५)

*

३०८१७

श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ववषारी सापाींच्या तसकरीचे प्रमाण मींब
ु ई र्हरात कमी असले तरी सापाींच्या
ववषाचा वापर बहुताींर् पबमध्ये मादक पदा्श म्हणन
होत असल्याचे माहे
ू
डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पबमध्ये सनेक बाई्साठी सापाच्या ववषाचा वापर केला जात
असून बहुताींर् तसकरी ही दत
ु ोंडी या जातीच्या सापाींची होते, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे
ननषकषश काय आहे त व तद्नस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) व (२) नाही, हे खरे नाही.

अींमली पदा्श ववरोधी कक्षाकडे अर्ा प्रकारची कोणतीही तिार सन २०१६

मध्ये नोंदववण्यात आली नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

(१६)

*

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

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिा हद्दीतील धचिणघर
ये्ील अनधधिृत बाांधिामाबाबत
२८२७१

अॅड.अननल परब : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका हद्दीतील धचकणघर ये्ील आरक्षण

िमाींक १९२ ते १९७ या आरक्षक्षत भूखड
ीं ाींवर अनधधकृत बाींधकाम असताना सन
२०१५-१६ या कालावधीत मा.मुख्यमींत्री महोदयाींच्या आदे र्ाने सुमारे ११ हजार
चौरस मी्रचा ्ीडीआर मींजरू /वगश केला असल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, आरक्षण िमाींक १९२ ते १९७ या भूखड
ीं ावर सद्यःस्स्तीत
अस्सतत्वात असलेले अनधधकृत बाींधकामे ननषकालसत करण्यात आले, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त आरक्षण िमाींक १९२ ते १९७ च्या मोबदल्यात हक्क
ववकास हसताींतरण (द्डीआर) बेकायदे र्ीरपणे मींजूर करुन केलेल्या गैरव्यवहारा
प्रकरणी दोषी असलेल्या चार अधधका-याींची चौकर्ी

करण्याकररता

नेमलेल्या

अधधकाऱ्याींनी चौकर्ी अहवाल र्ासनास सादर करण्यात आला आहे , हे खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनसतरावर चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,

त्यात काय आढळून आले, तद्नस
ु ार यास जबाबदार असणा-या व्यक्तीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेने अनतिमण

ववरदहत जागेचे हसताींतरणीय ववकास हक्क मींजूर केलेले आहे त. अनधधकृत
बाींधकामाखालील क्षेत्राचा हसताींतरणीय ववकास हक्क मींजूर केलेला नाही.
कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेने मींजूर हसताींतरणीय ववकास हक्क इतर

भूखड
ीं ावर वगश करावे ककीं वा कसे याबाबत र्ासनाकडून ददनाींक २८/२/२०१६ च्या
पत्रान्वये मागशदर्शन अपेक्षक्षले असता, र्ासनाने हसताींतरणीय ववकास हक्क
ववननयोग
करण्याची
कायशवाही
ननयमानुसार
करण्यात
यावी,
असे
महानगरपाललकेस ददनाींक ४/४/२०१६ च्या पत्रान्वये कळववले आहे . त्यानुसार
हसताींतरणीय ववकास हक्क वगश करण्याबाबतची कायशवाही महानगरपाललकेकडून
करण्यात आलेली आहे .
(२) आ.ि.१९७- माध्यलमक र्ाळा या आरक्षणाच्या जागेवर ४०० चौ.मी. क्षेत्राचे
अनतिमण असन
ू , या क्षेत्राचा हसताींतरणीय ववकास हक्क महानगरपाललकेने
ददलेला नाही. या भख
ीं ावरील अनतिमण ननषकालसत करण्यात आलेले नाही.
ू ड
(३) नाही.

(४) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेचे तत्काललन आयक्
ु त, श्री.रामना् सोनावणे,
तत्काललन नगर रचनाकार श्री.रघवु वर र्ेळके व तत्काललन कननषठ अलभयींता
श्री.र्र्ीम केदार याींची खातेननहाय चौकर्ी कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेने
सरु
ु केली असन
ू , तत्काललन सहाय्यक सींचालक नगर रचना, कल्याण-डोंबबवली
महानगरपाललका श्री.चीं.प्र.लसींह याींची ववभागीय चौकर्ी सुरु करण्याचे आदे लर्त
करण्यात आले आहे . र्ासनसतरावरुन
बजाववण्याची कायशवाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

श्री.चीं.प्र.लसींह

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

याींचेवर

दोषारोप

पत्र
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िाघबीळ (जज.ठाणे) गािातील अल्पियीन मल
ु ािर लैंधगि अत्याचार िेल्याबाबत
(१७)

*

२९६१०

श्री.अशोि ऊर्ा भाई जगताप : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वाघबीळ (स्ज.ठाणे) गावातील कका अल्पवयीन मल
ु ावर लैंधगक अत्याचार
केल्याची घ्ना माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घडली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी मुलाच्या पालकाींनी कासारवडवली पोलीस ठाण्यात
गुन्हा दाखल केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने तपास करुन दोषीींवर बाल अत्याचार
प्रनतबींधक कायद्याखाली गन्
ु हे

नोंदववण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,

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

(३) वपडीत मुलाच्या आईने ददलेल्या कर्याशदीवरुन आरोपीववरुध्द कासारवडवली

पोलीस ठाणे गन्
ु हा रस्ज.नीं. I ३२९/२०१६ भा.दीं .वव. कलम ३७७ सह बालकाींचे

लैंधगक अपराध पासन
ू सींरक्षण अधधननयम कलम ३, ४ प्रमाणे गुन्हा दाखल
करण्यात आले आहे . आरोपीस अ्क करण्यात आले आहे . वपडीत मुलाचा
सीआरपीसी कलम १६४ प्रमाणे मा.न्यायालयात जबाब नोंदववण्यात आला आहे .
गुन्हयाचा तपास सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मोहाटादे िी दे िस्ान (ता.पा्डी, जज.अहमदनगर) विश्िसताांनी
(१८)

*

सोन्याची ’सुिणायांत्र’े मुतीखाली पुरल्याबाबत

२६७२७

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मोहा्ादे वी दे वस्ान (ता.पा्डी, स्ज.अहमदनगर) ववश्वसताींनी दोन ककलो
सोन्याची ’सुवणशयींत्र’े बनवन
ू ती मींददराच्या बाींधकामात मत
ु ीखाली पुरल्याचे माहे
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदरहू यींत्राची ननव्वळ मजूरी व त्यावरील मींत्रोच्चारासाठी
रूपये २५ लाखाींचा खचश केल्याचेही ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व तद्नुसार सींबींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

सन २०१०-११ मध्ये ‘सुवणशयींत्र’े तयार करुन घेण्यात आली असन
ू यींत्राींची

सींख्या ९१ व वापरले गेलेल्या सोन्याचे वजन अींदाजे १८५७.९५० ग्रॅम इतके आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

रुपये २४,८५,०००/- खचश दाखववला आहे .

(३) याबाबत, मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ औरीं गाबाद ये्े जनदहत याधचका
ि. ४१/१४ न्यायप्रववषठ आहे . तसेच अहमदनगर कायाशलयाकडील ननरीक्षक

चौकर्ी ि. ४९/१४ प्रलींबबत आहे . त्ावप, तद्नींतर धमाशदाय आयुक्त (प्र),
महाराषट्र राज्य, मींब
ु ई याींचे आदे र् ददनाींक २७/०२/२०१७ अन्वये मा.धमाशदाय उप
आयुक्त, अहमदनगर याींना चौकर्ीसाठी आदे लर्त केले आहे .

(४) मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ औरीं गाबाद ये्े जनदहत याधचका ि. ४१/१४
न्यायप्रववषठ असल्यामुळे ववश्वसताींनी त्याींचे म्हणणे दाखल केलेले नाही. त्यामुळे
अहमदनगर कायाशलयाकडील ननरीक्षक चौकर्ी ि. ४९/१४ प्रलींबबत आहे . तसेच
मा.धमाशदाय

आयक्
ु त,

महाराषट्र

१/ववताप्र/०७/२०१७/अहमदनगर

राज्य,

१०८५/२०१७,

मींब
ु ई

ददनाींक

याींचेकडील

०१/०३/२०१७

जा.ि.जे-

आदे र्ाद्वारे

मा.धमाशदाय उप आयक्
ु त, अहमदनगर याींना चौकर्ीसाठी आदे र् दे ण्यात आले
आहे त.

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

20
बह
ुां ई महानगरपाललिेत नालेसर्ाईच्या िामात अननयलमतता झाल्याबाबत
ृ न्मब
(१९)

*

२७५३४

श्री.शरद रणवपसे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९८२२ ला हदनाांि

२० जुल,ै २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेत नालेसर्ाईच्या ाालेल्या कामात सुमारे २८०
को्ी रुपयाींच्या गैरव्यवहाराबाबतचा राजीव कुकनूर सलमतीचा अहवाल माहे
डडसेंबर,

२०१६

मध्ये

वा

त्यादरम्यान

करण्यात आलेला आहे , हे खरे आहे काय,

महानगरपाललका

आयुक्ताींना

सादर

(२) असल्यास, उक्त चौकर्ी अहवालात काय आढळून आलेले आहे , तद्नुसार
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

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

नालेसर्ाईच्या

कामातील

अननयलमततेबाबत

प्राप्त

अहवालात खालील अननयलमतता ननदर्शनास आलेल्या आहे त :


ककच वाहन ककाच वेळी दोन दठकाणाहून स्
ु णे.
प्रत्येक ररकाम्या वाहनाींचे वजन व मोजमाप
सरु
ु वातीस न घेणे.



अींतररम

चौकर्ी

कींत्रा्कामाच्या

प्रत्येक र्ेरीच्या नोंदणी व कागदपत्रे याींच्यातील तर्ावतीबाबत
योग्यती र्हाननर्ा करणे.




लॉगलर्् भरताना सींपूणश तपलर्ल न भरणे.

याबाबत पयशवेक्षीय ननषकाळजीपणा आढळून आलेला आहे .

सदर प्रकरणी जबाबदार असणाऱ्या सींबधीं धत १४ जणाींववरुध्द खात्याींतगशत

सवंकष चौकर्ी करण्याकरीता श्री.राजीव कुकनूर, उपआयक्
ु त अलभयाींबत्रकी याींची
नेमणक
ू करण्यात आली होती.

श्री.कुकनूर याींचा खात्याींतगशत सवंकष चौकर्ी अहवाल प्राप्त ााला असन
ू ,

यामध्ये १३ कमशचाऱ्याींववरुध्द आरोप लसध्द ााले असन
ू , ननयमानुसार पढ
ु ील
कायशवाही करण्यात येत आहे .

अ्केत असलेले प्रमुख अलभयींता (दक्षता) याींच्यावर दोषारोपपत्र बजावण्यात
आले असन
ू , पुढील कायशवाही महानगरपाललकेमार्शत करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

21
मांब
ु ईतील शाळाांच्या आिारात अांमली पदा्ााची विक्री होत असल्याबाबत
(२०)

*

३००९०

अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील र्ाळाींच्या आवारात कॅण्डी ड्रग्ज नावाच्या नवीन अींमली पदा्ाशची
वविी होत असल्याचे माहे र्ेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामार्शत चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार र्ाळे च्या आवारात कॅण्डी ड्रग्जची होत असलेली
वविी रोखणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) हे खरे नाही.

(२) या सींदभाशत कोणताही गन्
ु हा नोंदववला नसला तरी र्ाळाींच्या आवारात अींमली
पदा्ाशची वविी होवू नये म्हणन
ू सावधानता बाळगण्यात येते त्यानष
ु ींगाने अींमली

ववरोधी कक्षातर्े महाववद्यालयीन सतरावर जोनवारी, २०१५ पासन
ू “ड्रग्ज कि
कॅम्पस” हा उपिम राबवून जनजागत
ृ ी करण्याचे प्रयत्न चालू केले आहे त. तसेच

सावशजननक गणेर्ोत्सव, नवरात्री, ददहहीं डी अर्ा उत्सवाच्या वेळी अींमली पदा्श
कक्षाच्या वतीने जनजागत
ृ ी कायशिम राबववण्यात आले. तसेच वेगवेगळया
कन.जी.ओ. सींस्ाच्यावतीने व्यसनाधीन इसमाींवर/मुलाींनवर उपचार करण्यात

येतात. तसेच २६ जन
ू हा अींमली पदा्श ववरोधी ददन म्हणन
ू पींधरवडा साजरा
करण्यात येतो. यावषी सदर पींधरवडयादरम्यान पढ
ु ील प्रमाणे कायशिम घेण्यात
आले. अींमली पदा्श व त्याचे दषु पररणाम याबाबत ववद्यार्थयांना मादहती दे णे,
कर्ल्म दाखववणे, मादहती, चचाशसत्र, हॅन्डबील वा्प व लभींती पोस्सशचे प्रदर्शन

करणे, तसेच प्रचार र्े-या, मॅरे्ॉन, मोहल्ला कलम्ी, पब्लीक लम्ीींग तसेच २६
जन
ू , २०१६ रोजी बीकेसी या दठकाणी कन.सी.बी. च्या सहकायाशने अींमली पदा्ांचे
दषु पररणामाबाबत जनजागत
ृ ी करण्यासाठी कक लमनी मॅरे्ॉनचे आयोजन केले

होते. याला चाींगला प्रनतसाद लमळाला असून अर्ा प्रकारचे कायशिम यापढ
ु े ही
आयोस्जत केलेले आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मांब
ु ईच्या िुलाा (प) भागातील अनधधिृत बाांधिामे ननष्ट्िालसत िरण्याबाबत
(२१)

*

२७३४१

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि,

श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) मुींबईच्या कुलाश (प.) भागातील सी्ीकस ि.५३० मध्ये ाालेल्या बाींधकामात
मोठ्या प्रमाणावर अननयलमतता ााल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बाींधकाम अननयलमतते प्रकरणी सींबधीं धताींना कक मदहन्याच्या
आत अनधधकृत बाींधकाम ननषकालसत करण्याची नो्ीस महानगरपाललकेने माहे
डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ददली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

कालावधी

उल्ूनही

अनधधकृत

बाींधकामाववरूध्द

महानगरपाललकेतर्े कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन अनधधकृत बाींधकाम
करणाऱ्या व त्याींना सींरक्षण दे णाऱ्याववरूध्द काय कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) याबाबत बह
ुीं ई महानगरपाललकेस तिारी प्राप्त
ृ न्मब
ाालेल्या आहे त ही वसतस्ु स्ती आहे .
(२)

सदर

बाींधकाम

मींजूर

आराखड्यानुसार

पूवव
श त

करण्याबाबत

महानगरपाललकेमार्शत ददनाींक २६/१२/२०१६ रोजी नो्ीस बजावण्यात आलेली
आहे .

(३) व (४) महानगरपाललकेमार्शत सींबधीं धत ववकासकाववरुध्द महाराषट्र प्रादे लर्क व

नगर रचना अधधननयम, १९६६ कलम ५३(७) अन्वये स्ाननक पोलीस ठाण्यात
ददनाींक १०/०३/२०१७ रोजी तिार दाखल करण्यात आलेली आहे .

या प्रकरणी ववकासकाने मा. उच्च न्यायालयात याधचका दाखल केलेली

असून, सदर याधचकेवर बाींधकामास ‘जैसे ्े’ स्स्ती ठे वण्याचे आदे र् ददनाींक
१०/०३/२०१७ रोजी पाररत केलेले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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परभणी ये्ील धान्य गैरव्यिहाराबाबत
(२२)

*

२७६३७

श्री.अब्दल्
ु ,े श्री.अमरलसांह पांडडत,
ु लाखान दरु ााणी, श्री.धनांजय मांड

श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) परभणी ये्ील को्यवधी रुपयाींच्या धान्य गैरव्यवहारात आरोपी असलेले
दोन स्जल्हा पुरवठा अधधकारी, दोन तहलसलदार, दोन नायब तहलसलदार तसेच
अनेक मोठे व्यापारी याींना मा.न्यायालयाने जालमन नाकारुनही त्याींना अ्क

करण्याऐवजी पाठीर्ी घालण्यात येत असल्याबाबतचा आक्षेप परभणी ये्ील

नागररकाींनी आपले सरकार वरून गह
ृ ववभाग, मुींबई याींच्याकडे माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान नोंदववला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, छो्े व्यापारी व इतराींववरूध्द कारवाई करणाऱ्या पोललसाींनी
अधधकारी व मोठे

व्यापारी याींना पाठीर्ी घातल्याच्या भलु मकेची मींत्रालय

सतरावरून चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, ताींबत्रक अडचण दाखवून दोषी अधधकाऱ्याींना पाठीर्ी घालणाऱ्या
सबींधधत पोलीस अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) होय.

(२), (३) व (४) या प्रकरणी अपर पोलीस अधधक्षक, परभणी याींच्यामार्शत सखोल

चौकर्ी करण्यात आली असन
ू सकृतदर्शनी दोषी आढळलेल्या काही र्ासकीय
अधधकारी व व्यापारी याींच्याववरुध्द तपासादरम्यान प्राप्त पुराव्याच्या आधारे

न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे . यालर्वाय, उवशररत आरोपीींबाबत
दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येत आहे .

-----------------
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मौजे ननमगाांि (ता.मालेगाांि, जज.नालशि) ये्े
(२३)

निीन पोलीस ठाणे स्ापन िरणेबाबत

*

२८३८४

डॉ.अपि
ू ा हहरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १८३२४ ला हदनाांि

१३ एवप्रल, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

वाढत्या

स्ज.नालर्क)

लोकसींख्येच्या

ये्े

सवतींत्र

सुरक्षक्षततेच्यादृष्ीने

पोलीस

ठाणे

ननमाशण

ननमगाींव

(ता.मालेगाींव,

करण्याबाबतचा

पोलीस

महासींचालक, महाराषट्र राज्य, मुींबई याींचे कडील अप्राप्त प्रसताव र्ासनास प्राप्त
ााला आहे काय,

(२) असल्यास, मालेगाींव तालुका पोलीस ठाणे अींतगशत येणा-या गावाींची प्रचींड
मोठी

असलेली

सींख्या

तालुका

पोलीस

ठाण्यावरील

कामाचा

ताण

तसेच

भौगोललकदृष्या ववखरु लेला लाींबवरचा पररसर सींलग्न असणे, यामुळे ग्रामीण
जनतेची होत असलेली मोठी गैरसोय ननमगाींव सारख्या मोठ्या लोकसींख्येच्या

गावापासुनचे अींतर आणण कायदा व सुव्यवस्ा इत्यादी बाबीींचा ववचार करुन
मालेगाींव तालक
ु ा पोलीस ठाण्याचे ववभाजन करून मौजे ननमगाींव ये्े नववन

पोलीस ठाणे स्ावपत करण्यात यावे अर्ी मागणी लोकप्रनतननधी, नालर्क याींनी
ददनाींक ५ डडसेंबर, २०१६ रोजीचे पत्रान्वये केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मालेगाींव तालुक्यात सायने लर्वारात असलेल्या तालक
ु ा पोलीस
ठाण्याचे लाींब अींतरावरील कायशक्षेत्र त्यामळ
ु े प्रसींगी कायदा व सुव्यवस्ेचा प्रश्न

ननमाशण ााल्यास पोललसाींना घ्ना स्ळी पोहचण्यास होणारा ववलींब यातन
ु

पररस्स्ती धचघळण्याची र्क्यता, ग्रामस्ाींना खप
ु लाींबवरुन वारीं वार पोलीस
ठाण्यात येताींना होणारा वेळ व पैर्ाचा अपव्यय इत्यादी बाबी ववचारात घेता

कोणता ननणशय घेण्यात आला व त्यानुसार काय कायशवाही करण्यात आली वा
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) ननमगाींव (ता.मालेगाींव, स्ज.नालर्क) ये्े सवतींत्र
पोलीस ठाणे ननमाशण करण्याबाबतचा प्रसताव पोलीस महासींचालक, महाराषट्र

राज्य, मुींबई याींच्याकडून र्ासनास प्राप्त ाालेला नाही.
(२) व (३) सदर मागणीच्या अनुषींगाने मादहती सादर करण्याबाबत पोलीस
महासींचालक, महाराषट्र राज्य, मुींबई याींना कळववण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------------------------
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मांब
ु ई महानगरपाललिेच्या उपनगरीय रूग्णालयाांसाठी
(२४)

डॉप्लर यांत्रे खरे दी िरणेबाबत

*

३०११७

आकिा.अनांत

गाडगीळ :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री

पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मुींबई

सोनोग्रार्ी,

महानगरपाललकेने

गभाशवस्ा

उपनगरीय

दरम्यानची

रूग्णालयाींसाठी

सोनोग्रार्ी,

हृदयाची

व

व

प्रसत
ू ीगह
ृ ाींसाठी

रक्तवादहन्याींची

तपासणी अर्ा महत्वाच्या वैद्यकीय तपासण्याकरीता अत्याधनु नक सवरुपाची ४४

कलन डॉप्लर यींत्रे घेण्याचे प्रसताववत केले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुग्णाींना र्ायदा होणा-या सदरील यींत्राींची खरे दीची ननववदा प्रककया
पूणश करुन ही यींत्रे खरे दी करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) ई-ननववदा प्रकियेमार्शत डॉप्लर यींत्रणेच्या खरे दीची कायशवाही बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाललकेमार्शत सरु
असून पढ
ु
ु ील कायशवाही जुल,ै २०१७ पयंत पुणश
करण्याचे महानगरपाललकेचे ननयोजन आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

(२५)

*

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

पालघर नगरपररषदे तील गैरव्यिहाराबाबत
२८१६०

श्री.सजु जतलसांह ठािूर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) पालघर नगरपररषदे च्या तत्काललन मख्
ु याधधकारी याींच्यासह अन्य तीन
मख्
ु याधधकारी,

तहलसलदार,

नगरसेवक,

ठे केदार

याींची

अलभयींता

पदी

बेकायदे र्ीरररत्या ननयुक्ती करुन सींगनमताने केलेल्या को्यवधी रुपयाींच्या

आध्शक गैरव्यवहाराची चौकर्ी करावी तसेच त्याींचे ववर्ेष लेखापररक्षण करुन
सींबींधधतावर

कारवाई

करावी

याकररता

स्जल्हाधधकारी

याींनी

प्रधान

सधचव,

नगरववकास ववभाग याींचेकडे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली
आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले, तद्नुसार यात दोषी आढळून आलेल्या व्यक्तीवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) व (२) पालघर नगरपररषदे त अलभयींता पदी ाालेल्या
ननयुक्तीतील

अननयलमततेबाबतची

तिार

व

लेखा

आक्षेप

यानष
ु ींगाने

स्जल्हाधधकारी, पालघर याींनी केलेल्या प्रा्लमक चौकर्ीच्या आधारे नगरववकास

ववभागाने ददनाींक ०९/१२/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये स्जल्हाधधकारी, पालघर याींना
सींबींधधत

मुख्याधधकारी

याींचे

ववभागीय

चौकर्ीसाठी

दोषारोप

ननस्श्चत

करण्याबाबत व उवशररत दोषी कमशचाऱ्याींववरुध्द कारवाई करण्याववषयी सूधचत केले
आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

त्र्यांबिेश्िर (जज.नालशि) नगरपररषदे ने बाांधिामे ननष्ट्िालसत िेल्याबाबत
(२६)

*

२७०१३

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मांत टिले,

श्री.धनांजय मुांडे : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) त्रयींबकेश्वर (स्ज.नालर्क) ये्ील कींु भमेळाव्याच्या नावाखाली र्ासनाने आणण
नगरपररषदे ने रसत्यालगतची पक्की बाींधकाम ननषकालसत न करता वषाशनव
ु षे

राहणा-या गरीब, आददवासी, सवशसामान्य कष्क-याींची घरे , ाोपड्या व ्प-या
बुलडोारने उद्ध्वसत केल्याबाबत र्ासनाच्या ननषेधात ददनाींक १६ जानेवारी,
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास श्रमजीवी सींघ्नेने मोचाश काढला होता, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी ये्ील गोरगररबाींच्या ाोपड्याींवर बुलडोार चालवन
ू

मेजर श्री.रामराव लोंढे या माजी सैननकाच्या राहत्या घरावर बल
ु डोार चालवन
ू
राहते घर व ाोपड्या उद्ध्वसत केल्याने ननणशय घेण्याबाबत सम्शन सींघ्नेने

ददनाींक २३ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास मा.मख्
ु यमींत्री, मा.महसूल मींत्री,
प्रधान सधचव, महसल
ू ववभाग याींना लेखी ननवेदन ददले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, तद्नुसार गरीब
ाोपडीधारकाींना सींरक्षण दे ऊन त्याींना न्याय दे ण्याबाबत कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे व त्याची सद्य:स्स्ती काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) श्रमजीवी सींघ्नेने ददनाींक १६/०१/२०१७ रोजी त्रयींबक
नगरपररषद कायाशलयात मोचाश काढून मागण्याींचे ननवेदन सादर केलेले आहे .
(२) या आर्याचे ननवेदन सम्शन सींघ्नेने सादर केलेले आहे .
(३)

व

(४)

सन

२०१५-१६

च्या

लसींहस्

कींु भमेळयाच्या

पाश्वशभम
ू ीवर

स्जल्हाधधकारी, नालर्क याींच्या ननयींत्रणाखाली महसूल व पोलीस प्रर्ासन तसेच
त्रयींबक नगरपररषद याींनी सींयुक्तररत्या अनतिमण ननमुल
श न मोहीम राबववली
होती.

या मोहीमेदरम्यान सम
ु ारे ४९१ अनतिमणे काढण्यात आली आहे त. याच
मोहीमेत श्री.रामराव लोंढे याींनी सरकारी जागेवर केलेले अनतिमण व त्याींच्या

ताब्यातील जागेवरील अनधधकृत बाींधकाम ददनाींक १७/०५/२०१५ रोजी ननषकालसत
केले आहे .
श्री.रामभाऊ लोंढे याींची तिार वगळता अन्य तिार नगरपररषदे स प्राप्त

नाही. सदर मोदहमे दरम्यान ककही ननयलमत बाींधकाम पाडण्यात आले नसल्याचे
स्जल्हाधधकारी, नालर्क याींनी कळववले आहे .

“सवांसाठी घरे ” या सींकल्पनेवर आधारीत प्रधानमींत्री आवास योजनेंतगशत

त्रयींबक र्हराची ननवड करण्यात आली आहे . या योजनेच्या अींमलबजावणीच्या
दृष्ीने नगरपररषदे कडून सवेक्षणाचे काम सरु
ु आहे .
-----------------

(२७)

*

शासिीय सेिेमध्ये जातीच्या आधारे पदोन्नती दे ण्यात
आलेल्या पदाांचे पुनविालोिन िरण्याबाबत
३००८४

श्री.जनादा न चाांदरू िर, श्री.अशोि ऊर्ा भाई जगताप, श्री.शरद

रणवपसे, श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्य र्ासकीय सेवेमध्ये पदोन्नतील आरक्षणाचे सूत्र राबववताना सींबींधधत
जाती-जमातीचे, सेवा ज्येषठता, अपुरे प्रनतननधीत्व, मागासलेपणा ककूण
कायशक्षमता या गोष्ी राज्य र्ासनाने ववचारात घेताना पदोन्नतीत सरसक्
आरक्षण नाही असा ननवाडा मा.सवोच्च न्यायालयाने बी.के.पववत्र आणण इतर

ववरुध्द भारत सरकार या ख्ल्या सींदभाशत ददनाींक ९ र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास ददला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, केवळ जातीच्या आधारे पदोन्नती लमळालेल्या कमशचा-याींची व
अधधका-याींची मींत्रालय व ववधानमींडळ सधचवालयातील वगशननहाय सींख्या ककती आहे ,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) च्या अनुषींगाने मा.सवोच्च न्यायालयाने
ददलेल्या ननणशयानस
ु ार राज्य र्ासनाने उपरोक्त पदाींवर केवळ जातीच्या आधारे
पदोन्नती दे ण्यात आली असल्यास त्या पदाींचे पन
ु ववशलोकन करण्यात आले आहे काय,
(४) असल्यास, त्यानस
ु ार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) होय.

(२), (३), (४), (५) महाराषट्र राज्य लोकसेवा (अनुसधू चत जाती, अनुसूधचत
जमाती,

ननरधधसच
ू ीत

राज्यात

ददनाींक

जमाती

(ववमक्
ु त

जाती),

भ्क्या

जमाती,

ववर्ेष

मागासप्रवगश आणण इतर मागासवगश याींच्यासाठी आरक्षण) अधधननयम-२००१ हा
२९/१/२००४

पासन
ू

लागू

करण्यात

आलेला

आहे .

सदर

अधधननयमानस
ु ार जातीच्या आधारे पदोन्नती दे ण्यात येत नसन
ु ववलर्ष् प्रवगाशत
म्हणजेच आरक्षण अधधननयम, २००१ मधील कलम ४(१) नुसार सरळसेवेमध्ये

आरक्षण अधधननयम, २००१ नुसार अनुसधू चत जाती (१३%), अनुसधू चत जमाती

(७%), ववजा(अ) (३%), भज(ब)-(२.५%), भज(क)-(३.५%), भज(ड)-(२%), ववमाप्र
(२%) व इमाव (१९%) अर्ाप्रकारे ५२%

आरक्षण आहे . तसेच र्ासन ननणशय

ददनाींक २५/५/२००४ नस
ु ार पदोन्नतीमध्ये अनस
ु धू चत जाती (१३%), अनस
ु धू चत

जमाती (७%), ववजा(अ) (३%), भज(ब)-(२.५%), भज(क)-(३.५%), भज(ड)(२%), ववमाप्र (२%) अर्ाप्रकारे ३३% आरक्षण आहे .

जात ननहाय आरक्षण

दे ण्यात येत नसुन प्रवगश ननहाय आरक्षण दे ण्यात येते. अर्ा प्रकारे र्ासनाने
वरील प्रमाणे प्रवगश ननहाय आरक्षणानुसार पदोन्नत्या ददलेल्या आहे त.
आरक्षण अधधननयम २००१ सींदभाशत मा.उच्च न्यायालयात

रर् याधचका

ि.२७९७/२०१५ दाखल असन
ू , सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयात अींनतम
सुनावणी पूणश ााली आहे . दोन न्यायमत
ु ीनी सदर प्रकरणी वेगवेगळा ननणशय
ददलेला आहे . दोन न्यायमत
ू ींच्या ननणशयामध्ये मतलभन्नता असल्याने, सदर
प्रकरण मा.न्यायाधधर् श्री.सोनक याींच्याकडे पुढील सुनावणीसाठी ठे वण्यात आले
आहे . त्यामळ
ु े सद्यःस्स्तीत वरीलप्रमाणे प्रवगश ननहाय आरक्षणानुसार पदोन्नत्या
दे ण्यात येतात.
प्रसतत
ु प्रकरण मा.उच्च न्यायालयात न्याय प्रववषठ आहे .
-----------------
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(२८)

*

मांब
ु ईसह राज्यात अांमली पदा्ााच्या विक्रीिर आळा घालण्याबाबत

पािसिर,

३०१३०

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण

श्रीमती विद्या चव्हाण,

श्री.आनांद

ठािूर, अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) मुींबई ये्े अींमली पदा्ाशची तसकरी करणाऱ्या ७ नायजेररयन तरुणाींना

अींमली पदा्श ववरोधी ववभागाच्या आााद मैदान कक्षाच्या प्काने रे रोड

पररसरात पकडल्याची घ्ना ददनाींक २९ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामार्शत चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार अींमली पदा्ाशची तसकरी करणाऱ्या नायजेररयन
तरुणाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, मुींबईसह राज्यात अींमली पदा्ाशची वविी व तसकरी होवू नये
म्हणन
ू र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) होय, हे खरे आहे

(२) अींमली पदा्श ववरोधी कक्ष, गन्
ु हे र्ाखा, मींब
ु ई याींनी ददनाींक २९/१/२०१७ रोजी
१२ नायजेरीयन आरोपीींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून गु.र.ि.०३/२०१७

कलम ८ (क) सह २१(ब), २२(क) २९ कन.डी.पी.कस. ॲक्् १९८५ सह कलम १४
(अ) (ब) परदे र्ी नागररक कायदा दाखल करुन त्याींच्याकडून १८६ ग्रॅम कम.डी.

ककीं मत रुपये ३,७२,०००/- व कोकेन ८५ ग्रॅम ककीं मत रुपये ४,२५,०००/- ककूण
ककीं मत रुपये ७,९७,०००/- जप्त करण्यात आले आहे . सदर १२ आरोपीपैंकी ७
आरोपीींना ददनाींक ८/२/२०१७ पयंत व ५ आरोपीींना ददनाींक १८/२/२०१७ पयंत
पोलीस कोठडी दे ण्यात आली होती. सदरचे सवश आरोपी न्यायालयीन कोठडीत बींद
आहे त.

(३) अींमली पदा्श ववरोधी कक्षातर्े महाववद्यालयीन सतरावर जोनवारी, २०१५
पासन
ू “ड्रग्ज कि कॅम्पस” हा उपिम राबवन
ू जनजागत
ृ ी करण्याचे प्रयत्न चालू

केले आहे त. तसेच सावशजननक गणेर्ोत्सव, नवरात्री, ददहहीं डी अर्ा उत्सवाच्या
वेळी अींमली पदा्श कक्षाच्यावतीने जनजागत
ृ ी कायशिम राबववण्यात आले. तसेच

वेगवेगळया कन.जी.ओ. सींस्ाच्यावतीने व्यसनाधीन इसमाींवर/मुलाींनवर उपचार
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करण्यात येतात. तसेच २६ जन
ू हा अींमली पदा्श ववरोधी ददन म्हणन
ू पींधरवडा
साजरा करण्यात येतो. यावषी सदर पींधरवडयादरम्यान पुढील प्रमाणे कायशिम
घेण्यात आले. अींमली पदा्श व त्याचे दषु पररणाम याबाबत ववद्यार्थयांना मादहती

दे णे, कर्ल्म दाखववणे, मादहती, चचाशसत्र, हॅन्डबील वा्प व लभींती पोस्सशचे
प्रदर्शन करणे,

तसेच प्रचार र्े-या, मॅरे्ॉन, मोहल्ला कलम्ी, पब्लीक लम्ीींग

तसेच २६ जन
ू , २०१६ रोजी बीकेसी या दठकाणी कन.सी.बी. च्या सहकायाशने

अींमली पदा्ांचे दषु पररणामाबाबत जनजागत
ृ ी करण्यासाठी कक लमनी मॅरे्ॉनचे
आयोजन केले होते. याला चाींगला प्रनतसाद लमळाला असन
अर्ा प्रकारचे
ू
कायशिम यापुढे ही आयोस्जत केलेले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

(२९)

*

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

सापाांच्या विषाची बेिायदे शीर ि अिैध तसिरीबाबत
३०८१८

श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भाड्याने घेतलेल्या बींद खोलीत साप, नाग व घोणस अर्ा घातकी सपांना

कोंडून ठे वन
ू सापाींच्या ववषाची बेकायदे र्ीर व अवैधररत्या तसकरी करणा-या
साींगली व करमाळा ये्ील दोन तसकराींना खराबवाडी (ता.खेड, स्ज.पुणे) ये्े माहे
डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान अ्क करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे
ननषकषश काय आहे त व त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) चाकण पोलीस स्े र्न हद्दीत सहारा लस्ी, खराबवाडी फ्लॅ ् नीं. क/१/१०६ ये्े
४ इसमाींकडे ३१ कोबरा नाग, वपींपामध्ये ९ घोणस व सात प्लॅ स्स्कच्या

गोणपा्ात ३२ घोणस असे ककूण ७२ स्जवींत ववषारी साप व १ घोणस मयत
स्स्तीत

आढळून

आल्याने

त्याींच्याववरुध्द चाकण पोलीस स्े र्न

गु.र.नीं.

१२९२/२०१६ भारतीय वन्यजीव सींरक्षण अधधननयम, १९७२ चे कलम ९, ४४, ४८
(क), ४९ (बी), ५१ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर गुन््याींतील
४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असन
ू सध्या ते जालमनावर आहे त.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मांब
ु ईतील पाकििंगची समसया सोडविण्याबाबत
(३०)

*

२७६१३

श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबई र्हरातील वाढत्या वाहनाींच्या सींख्येमुळे वाहतूक कोंडी बरोबरच

पाककंगची समसयाही गेल्या अनेक वषाशपासन
गींभीर ाालेली असून ररगल
ू
लसनेमा, िॉर्डश माके्, िॉस मैदान ये्े भय
ु ारी वाहनतळाची योजना सुमारे दहा
वषाशपूवी बह
ुीं ई महानगरपाललकेने तयार केली होती व ४५५ को्ी रुपयाची
ृ न्मब
तरतद
ू ही केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तद्नींतर सन २००६-२००७ मध्ये बहुमजली वाहनतळ उभारण्याची
योजना राबववण्याचा ननणशय बह
ुीं ई महानगरपाललकेने घेतला होता, मात्र
ृ न्मब
त्यातही प्रगती ाालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मुींबई र्हरातील वाढत्या वाहनाींच्या सींख्येमळ
ु े होणारी वाहतूक
कोंडी व ननमाशण ाालेली पाककंगची गींभीर समसया ववचारात घेता यासाठी
वाहनतळ उभारण्यासींदभाशत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) बह
ुीं ई महानगरपाललकेतर्े मुींबई र्हरात ररगल
ृ न्मब
लसनेमा ते हुतात्मा चौक ये्ील पररसरात ककूण पाच दठकाणी भलु मगत वाहनतळ
असे कक काम ज्याचा खचश २९०.७० को्ी कवढा होता व त्यात ककूण १०२८
वाहनाींसाठी पाककंगकरीता जागा उपलब्ध होणार होत्या. तसेच िॉर्डश माके्

पररसरात ककूण दोन दठकाणी भलू मगत वाहनतळ असे दस
ु रे काम ज्याचा खचश
१५४.४२ को्ी कवढा होता व त्यात ककूण ४३० वाहनाींसाठी पाककंगची जागा

उपलब्ध होणार होत्या. अश्या या दोन्ही दठकाणी भलु मगत वाहनतळ बाींधायाच्या
कामाींसाठी २००८-०९ मध्ये ननववदा मागववण्यात आल्या होत्या. या दोन्ही
कामाींसाठी ककूण रुपये ४४५.१२ को्ी कवढी रक्कम खचश होणार होती.

सदर दोन्ही कामाींसाठी मे. व्हे न्यू पाककंग इन्िासट्रक्चर प्रा.लल. याींची

ननवड करण्यात आली होती. त्ावप, सदर कामाींसाठी लागणारा खचश मोठया
प्रमाणात असल्यामळ
ु े महानगरपाललकेने सदर दोन्ही कामे रद्दबादल करण्याचा
ननणशय घेतला.
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(२) सदर बाबतीत महानगरपाललकेतर्े सल्लागाराची नेमणक
ू करुन सन २००८

मध्ये “सवारसयाची अलभरुची” (RFP) मागववण्यात आल्या होत्या परीं तू सदर
“सवारसयाची अलभरुची” (RFP) आध्शकदृष्या व्यवहायश नसल्यामुळे ही योजना
पढ
ु े अींमलात आली नाही.

(३) व (४) सद्यःस्स्तीत मब
ींु ई र्हरामध्ये १२० सर्ल्
ु क वाहनतळे असन
ू त्याची
क्षमता

१४,९८०

वाहनाींच्या

जागा

इतकी

आहे .

२१९८ इतक्या वाहन पाककंग जागा उपलब्ध आहे त.
बह
ृ न्मुींबई ववकास ननयींत्रण

सवु वधा

वाहनतळाींतगशत

ननयमावली, १९९१ च्या ववननयम ३३ (२४) चे

तरतूदीनुसार जमीन मालक/ववकासकाने त्याींचे जागेवर सावशजननक वाहनतळ

बाींधन
ू बह
ुीं ई महानगरपाललकेस हसताींतर केल्यास त्याचे मोबदल्यामध्ये त्याींना
ृ न्मब
प्रोत्साहनात्मक च्ईक्षेत्र दे ण्याची तरतद
ू आहे . सदर योजनेंतगशत आजपयंत
बह
ुीं ई महानगरपाललकेने ककींदर ६७ सावशजननक वाहनतळाींना मान्यता ददलेली
ृ न्मब

असून त्याची क्षमता ४४,७४८ वाहन पाककंग जागा इतकी आहे . त्यापैकी

१२ सावशजननक वाहनतळ पण
ू श होवन
ू महानगरपाललकेस हसताींतर ाालेले असून
त्याची क्षमता ६४३२ वाहन पाककंग जागा इतकी आहे . इतर वाहनतळासींदभाशत
कायशवाही सरु
ु आहे .

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

नालासोपारा (जज.पालघर) पजश्चम समेळपाडा ये्ील घन्सार जन
ु ी
चाळीच्या पन
ु विािासात वििासिाने अननयलमतता िेल्याबाबत

(३१)

*

३०५८३

अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) समेळपाडा नालासोपारा पस्श्चम (स्ज.पालघर) ये्ील जुना सवे नीं. ५६ आणण
नवीन ११ दहससा िीं.६ या जागेवर घन्सार नावाची जुनी चाळ तोडून कका

ववकासकाने दोन पाच मजली इमारती अनधधकृतपणे बाींधन
ू ते्ील रदहवाश्याींची
र्सवणक
ू केल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७
आली आहे , हे खरे आहे काय,

मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास

(२) असल्यास, जुन्या रदहवार्ाींना बेघर केल्यामळ
ु े या प्रकरणातील ववकासकावर

कारवाई करण्याबाबत स्ाननक रदहवार्ाींनी महानगरपाललका आयुक्त याींच्याकडे
तिार केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या

अनष
ु ींगाने दोषी असलेल्या ववकासकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे .

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) नालासोपारा (स्ज.पालघर) पस्श्चम समेळपाडा सवे

नीं.५६ आणण नववन ११ दहससा ि. ६ या जागेवर घन्सार नावाची जन
ु ी चाळ

तोडून ववकासकाने G+४ इतक्या बाींधकामाची परवानगी असताना G+७ इतके
बाींधकाम केले असन
ू यातील ३ मजल्याचे बाींधकाम अनधधकृत आहे .
(२)

उक्त

(३)

व

तिार

प्राप्त

ााली

महानगरपाललका याींनी कळववले आहे .
(४)

सींबधधत

नसल्याचे

ववकासकाववरुध्द

आयक्
ु त,

महाराषट्र

अधधननयमाींतगशत गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे .

वसई-ववरार

प्रादे लर्क

नगर

र्हर
रचना

ज्या प्रकरणाींमध्ये अनधधकृत बाींधकाम ााल्याचे ननदर्शनास आले आहे

अर्ा प्रकरणामध्ये बाींधकामावर वसई-ववरार र्हर महानगरपाललकेमार्शत उक्त

बाींधकाम अनधधकृत असल्याचे सपष् सच
ू ना र्लक लावण्यात यावे असे ननदे र्
वसई ववरार र्हर महानगरपाललका याींना दे ण्यात आल्या आहे त.

तसेच अनधधकृत इमारतीतील सदननका वविीस परवानगी दे ऊ नये अर्ा

सच
ू ना वसई-ववरार र्हर महानगरपाललका क्षेत्रातील सवश दय्ु यम ननबींधक, याना
दे ण्यात याव्यात असे ननदे र् आयुक्त, वसई ववरार र्हर महानगरपाललका याींना
दे ण्यात आल्या आहे त.

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

परभणी शहरात निीन पोलीस ठाणे ननमााण िरण्याच्या प्रसतािाबाबत

(३२)

*

२७४९९

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे ,

श्री.अमरलसांह पांडडत : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) परभणी र्हरातील वाढती लोकसींख्या तसेच कायदा व सुव्यवस्ा लक्षात
घेता महानगरपाललका हद्दीत नवीन पोलीस ठाण्याच्या ननलमशतीचा प्रसताव स्जल्हा
पोलीस प्रर्ासनाने राज्य र्ासनाकडे सादर केलेला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने

चौकर्ी करून नवीन पोलीस

ठाण्याच्या मींजुरीबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) व (२) पोलीस अधधक्षक, परभणी याींनी नवा मोंढा,
परभणी ग्रामीण व ताडकळ या तीन पोलीस ठाण्याींचे ववभाजन करुन नवीन

कम.आय.डी.सी. पोलीस ठाणे ननमाशण करणेबाबतचा प्रसताव पोलीस महासींचालक,

महाराषट्र राज्य, मुींबई याींच्या कायाशलयास सादर केला होता. पोलीस महासींचालक
याींनी नवीन कम.आय.डी.सी. पोलीस ठाणे ननमाशण करण्याचा सुधारीत प्रसताव

सादर करण्याबाबत पोलीस अधधक्षक, परभणी याींना कळववले आहे . त्ावप, सदर
प्रसताव अद्याप र्ासनास अप्राप्त आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िसई-विरार महानगरपाललिेच्या डी.एम.पेटीट रुग्णालयातील
(३३)

*

औषधसाठा खाजगी गोदामात पडून असल्याबाबत

३०२८४

श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वसई-ववरार महानगरपाललकेच्या डी.कम.पे्ी् रुग्णालयातील ववववध प्रकारचा
औषधाचा साठा कका खासगी मालकीच्या गोदामात ठे वण्यात येऊन औषधे

कच-यासारखी इतरत्र पसरून डस्म्पींग ग्राऊींड तयार होत असल्याचे ते्ील
सामास्जक कायशकत्यांनी माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास
आणले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सींबींधधत दोषीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) अर्ा सवरुपाची बातमी स्ाननक वत्ृ तपत्रात माहे
नोव्हें बर, २०१६ मध्ये प्रलसध्द ााली होती.
वसई-ववरार

र्हर

महानगरपाललकेच्या

सर

डी.कम.पे्ी्

रुग्णालयात

औषधसाठा कक्षाचे नत
ु नीकरणाचे काम चालू असल्यामुळे महानगरपाललकेच्या
मालकीच्या इमारतीतील पदहल्या मजल्यावर औषधसाठा तात्पुरत्या सवरुपात
सुरक्षक्षत हलववण्यात आलेला होता.

सदर साठा व्यवस्स्त रचन
ू ठे वण्यात आला होता.
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(२) अधधषठाता, डी.कम.पे्ी् रुग्णालय याींनी या सींदभाशत त्याींचेसतरावर चौकर्ी

केली असून याबाबत अधधकारी/कमशचाऱ्याींनी कतशव्यकसूर केल्याचे आढळले नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

झरी (ता.जज.परभणी) ये्ील बौध्दिसतीिर सशसत्र हल्ला िेल्याबाबत

(३४)

*

३०३६३

श्री.जनादा न चाांदरू िर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) ारी (ता.स्ज.परभणी) ये्ील बौध्दवसतीचा ववदयत
ु परु वठा खींडीत करुन
जातीयवाद्याींनी बौध्दाींना जातीवाचक लर्वीगाळ करीत सर्सत्र हल्ला करुन त्याींना

बेदम मारहाण केली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, या मारहाणीत तीन मदहला व कका तरुण असे चार जण गींभीर
जखमी ााले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जातीयवाद्याींना अ्क करण्याचे सोडून पोललसाींनीही घराघरात

घस
ु न
ू बौध्द तरुणाींना मारहाण केली असन
ू त्यात कक तरुण गींभीर जखमी ााला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन या बौध्दवसतीवर हल्ला

करणा-या सोबतच बौध्द तरुणाींना बेदम मारहाण करणा-या पोललसाींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे

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

र्क्त कर्याशदी हे ककच जखमी ााले आहे .

(३) ददनाींक ३०/१२/२०१६ रोजी घ्ना घडल्यानींतर ददनाींक ३१/१२/२०१६ रोजी
गावातील

सवणश

समाजाचा

व्यक्ती

बस

स्ँ ड

मख्
ु य

रसत्याने

जाताना

मागासवगीय समाजातील लोकाींनी मारहाण केली. त्यावेळी गावातील दोन्ही

समाजाचे लोक समोरा समोर आले. अनधु चत प्रकार घडून कायदा व सव्ु यवस्ेचा
प्रश्न ननमाशण होऊ नये याकररता पोललसाींनी सौम्य बळाचा वापर करुन त्याींना
पाींगववण्यात आले. त्यामध्ये कोणीही जखमी ाालेले नाही.
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मागासवगीय समाजातील लोकाींनी मारहाण केल्यामुळे जखमी ाालेल्या

व्यक्तीने

ददलेल्या

तिारीवरुन

पोलीस

स्े र्न

परभणी

ग्रामीण

ये्े

गुरनीं. २७२/१६ कलम १४३, ३२३ भादीं वव सह कलम १३५ मपोका अन्वये गुन्हा
दाखल आहे .

(४) ददनाींक ३०/१२/२०१६ रोजी कर्याशदी व आरोपीच्या मल
ु ासोबत दोन ददवसापव
ू ी
स्जल्हा पररषद प्रर्ाला, ारी ये्े भाींडण ााले होते. त्या कारणावरुन गावातील
१०० ते १५० मुले कर्याशदीस लोखींडी रॉडने मारहाण केली व जातीवाचक लर्वीगाळ

केली असे ददनाींक ३१/१२/२०१६ रोजी १२.३४ वा. ददलेल्या कर्याशदीवरुन पोलीस

ठाणे परभणी ग्रामीण ये्े गुरनीं. २७१/१६ कलम १४७, १४८, १४९, ३२४, ३२३,
४२७ भादीं वव सह कलम ३(१)(आर)(कस) अ.जा.ज.अ.प्र.कायदा व १३५ मपोका
अन्वये

गन्
ु हा

दाखल

करण्यात

आला

आहे .

गन्
ु हयातील

९

आरोपीींपैकी

८ आरोपीींना अ्क करण्यात आले असून, आरोपी ि. ९ हा ववधीसींघषशग्रसत
बालक असल्याने त्यास ताब्यात घेऊन मा.न्यायालयाच्या आदे र्ाने त्यास

पालकाच्या ताब्यात दे ण्यात आले आहे . गुन््याचा तपास सुरु आहे . पोललसाींनी

र्क्त बौध्द तरुणावरच सौम्य बळाचा वापर केला नसुन दोन्ही समाजातील
लोकाींना पाींगववण्यासाठी सौम्य बळाचा वापर केला आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

परे ल (मुांबई) ये्ील लशरोडिर मांडईतील व्यािसानयिाांचे पुनिासन िरण्याबाबत
(३५)

*

३०१३१

पािसिर,

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण

श्रीमती विद्या चव्हाण,

श्री.आनांद

ठािूर, अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

परे ल

(मुींबई)

ये्ील

लर्रोडकर

मींडईची

इमारत

धोकादायक

ठरवन
ू

पाडण्यापव
ू ी दक
ु वशसन न केल्याने त्याींचा व्यवसाय बींद ााला आहे , हे
ु ानदाराींचे पन
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मस्च्छमाराींच्या मींडईला महापाललकेने तळघरातील जागा दे ण्याची

योजना तयार केल्याने या अन्यायाबाबत मींडई दक
ु ानदार व मासळी व्यवसाय

दक
ू आींदोलन करण्याचा ननणशय
ु ानदार मदहलाींनी ददनाींक १ माचश, २०१७ पासन
घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत र्ासनामार्शत चौकर्ी केली आहे
काय,

चौकर्ीत

काय

आढळून

आले

व

तद्नुसार

लर्रोडकर

मींडईतील

दक
ु ानदाराींच्या समसया सोडववणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) परे ल, मुींबई ये्ील लर्रोडकर मींडईच्या तळ

मजल्यावरील १३२ दक
ु ानदाराींपैकी ४२ खाद्यवसतु वविेत्याींना त्याच जागेवरील
मींडईच्या

मासळी

ववभागाच्या

इमारतीच्या

र्ेजारील

व्यावसायासाठी जागा उपलब्ध करण्यात आली आहे .

मोकळया

जागेवर

उवशरीत ९० दक
ु ानदाराींना ख्ाववाडी, ग्रॅ्रोड ये्ील मींडईमध्ये तात्पुरत्या

सवरुपात पयाशयी जागा बह
ुीं ई महानगरपाललकेतर्े दे ण्यात आलेली आहे .
ृ न्मब
त्ावप, दक
ु ानदार ते्े जाण्यास इच्छुक नाहीत ही वसतस्ु स्ती आहे .

(२) व (३) ववकास ननयींत्रण ननयमावलीनस
ु ार सवु वधा दे णे आवश्यक असल्याने
सवशच दक
ु घेणे र्क्य होत नाही.
ु ानदाराींना तळ मजल्यावर सामावन

या सवांना सामावून घेण्यासाठी खालील तळमजला (लोअर ग्राऊींड फ्लोअर)

व वरील तळमजला (अप्पर ग्राऊींड फ्लोअर) प्रसताववत करण्यात आलेला असन
ू ,
त्याबाबतचे आराखडे मींजुरीकरीता सादर करण्यात आलेले आहे त.

या सींदभाशत लर्रोडकर मींडई असोलसकर्न याींचे ददनाींक ०४/०१/२०१७ रोजीचे

बेमुदत आमरण उपोषणाचे ननवेदन महानगरपाललकेस प्राप्त ााले होते, हे खरे
आहे .

महानगरपाललकेमार्शत तात्पुरत्या सवरुपात पयाशयी जागा उपलब्ध करुन

दे ण्यात आली असल्यामळ
ु े या प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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नायर रुग्णालयातील न्यजू क्लअर मेडडसीन विभागातील
ररया गामा िाऊांटर मशीन बांद असल्याबाबत

(३६)

*

३०८२८

श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) गरीब रुग्णाींना उपचार लमळावेत यासाठी मब
ींु ई महानगरपाललकेकडून लाखो
रुपयाींची नवनवीन मर्ीन्स खरे दी केली जातात, मात्र या मलर्न्सचा वापर

रुग्णाींसाठी होत नसन
ती ववनावापर पडून राहत असल्याची मादहती नायर
ू
रुग्णालयात माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नायर रुग्णालयातील न्यूस्क्लअर मेडडसीन ववभागातील ररया गामा
काऊीं्र ही मर्ीन सुमारे तीन वषांपासन
ू ववनावापर पडून आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदरील मलर्न्स कायाशस्न्वत करून रुग्णाींवर उपचार करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) अर्ा सवरुपाची बातमी ददनाींक ०७/०१/२०१७ रोजी
पुण्यनगरी या वत्ृ तपत्रामध्ये प्रलसध्द ााली होती, हे खरे आहे .

(२) व (३) न्यस्ु क्लअर मेडडसीन ववभागात ररया गामा काऊीं्र मर्ीन २०१३ मध्ये

बसववण्यात आलेले होते. सदर मर्ीन कवप्रल, २०१६ पयंत कायशरत होते. परीं तु
ताींबत्रक बबघाडामुळे सदर मर्ीन बींद पडले आहे . त्ावप, मर्ीन दरु
ु सतीची
कायशवाही सरु
ु असून, मर्ीन माहे जुल,ै २०१७ अखेरपयंत कायाशस्न्वत करण्याचे
महानगरपाललकेचे ननयोजन आहे .

रुग्णाींची गैरसोय होऊ नये याकरीता ्ायरॉईड तपासणीची सवु वधा नायर

रुग्णालयाच्या आींतरसत्राव (Endocrinology) ववभागात करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िसई-विरार (जज.पालघर) महानगरपाललिेतील अधधिारी ि
(३७)

*

िमाचा-याांनी िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत

३०६८०

अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वसई-ववरार (स्ज.पालघर) महापाललकेतील ९ अधधकारी आणण कमशचारी याींनी

केलेल्या गैरव्यवहाराबाबत त्याींची ववभागीय चौकर्ी सरु
ु असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववभागीय चौकर्ीत ननलींबबत असलेले चार अधधकारी पन्
ु हा
महानगरपाललकेच्या सेवेत रुजू ााले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन दोषी अधधकारी व कमशचारी
याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे िेंद्र

र्डणिीस

:

(१)

वसई

ववरार

र्हर

महानगरपाललकेच्या

कमशचाऱ्याींची ववभागीय चौकर्ी करण्यात आली आहे , हे खरे आहे .

नऊ

(२) हे खरे नाही.

सवश ९ अधधकारी/कमशचारी ननलींबबत आहे त.

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

विधान भिन :
मुांबई.

उत्तमलसांग चव्हाण
सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद
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