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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि २९ माचच, २०१७ / चैत्र ८, १९३९ ( शिे ) 
 

  
 (१) मुख् यमांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) गहृननमाचण मांत्री 
(३) िामगार, िौशल्य वििास, भूिां प 

पुनिचसन, माजी सनैनिाांचे िल्याण मांत्री 

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

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

 

िन्नडहून-धुळयािड ेजाणारे ताांदळाचे दोन रि पोललसाांनी जप्त िेल्याबाबत 
 

(१) *  २९६४३   श्रीमती स्ममता िाघ : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कन्नडहून-धुळयाकड े काळ्या बाजारात विक्रीसाठी जाणारे सुमारे पािणेसात 
लाख रुपयाींचा ६४९ ताींदळाच्या गोणयाींनी भरलेले दोन ट्रक पोललसाींच्या डी.बी. 
पथकाने ददनाींक २६ मे, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास जत त केले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी ककती जणाींना अ्क करणयात आली ि त्याींचेिर 
कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
     चाळीसगाि-औरींगाबाद राषट्रीय महामागक क्र.२११ िरील ्ोल नाक्याजिळ 
ददनाींक २४/०५/२०१६ रोजी सदरील कारिाई करणयात आली आहे. 
(२) सदर प्रकरणी ददनाींक २४/०५/२०१६ रोजी चाळीसगाि शहर पोलीस स््ेशन 
येथे भाग-६ गु.र.नीं. ३०५४/२०१६, सािकजननक वितरण व्यिस्था ननयींत्रण आदेश 
२००१ चे कलम ६ (४) चे उल्लींघन कलम ९ ि कलम ३ ि ७  जीिनािश्यक 
िस्तू कायद्याप्रमाणे गुन्हा दाखल करणयात आला आहे. 
      सदर गुन््यात ५ आरोपी ननषपन्न झाले असून ४ आरोपीींना  अ्क 
करणयात  आली ि १ आरोपीस अ्कपिूक जालमन मींजरू आहे. सदर प्रकरणी 
मा.प्रथमिगक न्यायदींडाधधकारी, चाळीसगाींि याींच्याकड ेदोषारोपपत्र दाखल करणयात 
आले आहे. 
(३) विलींब झालेला नाही. 

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

अांबरनाथ (स्ज.ठाणे) येथील गायििाड पाड्यात गोळीबारात  
एिा मुलाचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

 (२) *  २९०६९   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (जज.ठाणे) येथील गायकिाड पाड्यात बारशाच्या कायकक्रमात पहा्े 
२ िाजता डीजेच्या गाणयाींिर नाचत बींदकुीतुन हिेत गोळीबार करीत असताना 
बींदकुीतुन सु्लेली गोळी प्रनतक गायकिाड या १२ िषे ियाच्या मुलाच्या छातीत 
घूसून त्याचा मतृ्यू झाल्याची घ्ना माहे फेब्रुिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
घडल्याचे ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आनींदाच्या भरात गोळीबार करणाऱयाींिर ि मुलाच्या मतृ्यसू 
कारणीभूत ठरणाऱयाींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(३) असल्यास, बींदकुीतनु हिेत गोळीबार करणाऱयाींकड ेशस्त्र परिाना होता काय 
ि स्ि:सींरक्षणासाठी देणयात येणाऱया शस्त्र परिान्याचा गैरिापर केल्यामुळे 
सींबींधधताींचा शस्त्र परिाना रद्द करणयात येणार आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाकडून मतृ मुलाच्या पालकाींना आधथकक मदत करणयात 
आली िा करणयात येत आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) सदर प्रकरणी आरोपीींविरुध्द लशिाजीनगर पो.स््े.येथे गुरनीं. 
२५/२०१७ भादींवि कलम ३०४ (II), २०१, ३४ सह भा.ह.का. ३, २५ मु.पो.का. 
कलम ३७(१), १३५ प्रमाणे गुन्हा नोंद असून गुन््यातील ६ आरोपीींपकैी        
४ आरोपीींना तात्काळ अ्क करणयात आली असून इतर २ आरोपीींना अ्क होणे 
बाकी आहे. 
      सदर प्रकरणातील आरोपीींकड ेशस्त्र परिाना नव्हता. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

 

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

लमरारोड येथील आरएनए ब्रॉडिे एव्हेन्यु गहृ सांिुलातील क्लब हाऊस ि 
 तरण तलाि रहहिाश्याांना हमताांतरीत िरण्याबाबत 

 

(३) *  २८१३५   श्री.सुस्जतलसांह ठािूर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लमरारोड येथील आरएनए ब्रॉडिे एव्हेन्यु गहृ सींकुलातील रदहिाशाींना क्लब 
हाऊस ि तरण तलािाचा विकास ननयींत्रण ननयमािलीनसुार १५ ददिसात 
विनामुल्य हस्ताींतरीत करणयाचे पत्र महानगरपाललकेने देिूनही विकासकाने 
रदहिाशाींना क्लब हाऊस ि तरण तलाि हस्ताींतरीत केला नसल्याचे ददनाींक     
०४ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, क्लब हाऊस ि तरण तलािाकररता गहृ सींकुलातील ८५० 
रदहिाशाींनी आजीि सभासदत्िासाठी रुपये २५ हजार इतके शुल्क भरूनही 
विकासकाने रदहिाशाींना ताबा ददला नसल्याचे ननदशकनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायकिाही केली 
िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
     सदर गहृ सींकुलातील क्लब हाऊस ि तरण तलाि गहृ सींकुलातील 
रदहिाशाींना हस्ताींतरीत करणयाबाबत लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेने ददनाींक 
१७/०९/२०१६ रोजी सींबींधधताींची सुनािणी घेतली. या सुनािणीअींती सदर क्लब 
हाऊस ि तरण तलाि विकास ननयींत्रण ननयमािलीतील विननयम २२ नुसार १५ 
ददिसाींत सोसाय्ीस हस्ताींतरीत करणयाबाबत सींबींधधत विकासकास 
महानगरपाललकेकडून ननदेश देणयात आले. 
      त्यानुसार उक्त क्लब हाऊस ि तरण तलाि सोसाय्ीच्या फेडरेशनला 
हस्ताींतरीत केल्याचे सींबींधधत विकासकाने ददनाींक १९/१०/२०१६ च्या पत्रान्िये 
महानगरपाललकेस कळविले आहे. 
     सद्यजस्थतीत सदर क्लब हाऊस ि तरण तलाि सींबींधधत सोसाय्ीच्या 
ताब्यात असल्याचे आयुक्त, लमरा-भाईंदर महानगरपाललका याींनी कळविले आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
िल्याण (स्ज.ठाणे) शहराला लागून असलेल्या खाडी 

 किना-याचा वििास िरण्याबाबत 

(४) *  २८१३१   श्री.जगन्नाथ लशांदे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (जज.ठाणे) शहराला लागून असलेल्या विस्ततृ खाडी ककना-याचा 
विकास करणयासाठी कल्याण-गणेशघा् ते गींधारे पुलापयतंच्या पररसराचे सिेक्षण 
करून या दठकाणी राबविणयात येणा-या प्रकल्पाचा विकास आराखडा तयार 
करणयाबाबत सींबींधधताना ननदेश द्यािेत ि त्यासाठी या पररसराचे सिेक्षण 
करणयाबाबत महाराषट्र मेरी्ाईम बोडाकला ननदेश देणयाबाबत विनींती करणारे 
ननिेदन स्थाननक लोकप्रनतननधीींकडून मा.मुख्यमींत्री, मा.बींदरे विकास राज्यमींत्री 
याींना ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास देणयात आले होते, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाकडून कोणती कायकिाही केली िा करणयात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) महाराषट्र मेरी्ाईम बोडाकमाफक त गणेशघा् ते िाडघेरपयतं सींरक्षण लभींत, जेट्टी 
ि पोचरस्ता तयार करणयासाठी ४५० मी्र पयतं काम सुरु करणयात आले आहे. 
सदर काम एवप्रल, २०१७ पयतं पूणक होणे अपेक्षक्षत आहे. तसेच या पढुील 
कामासाठी ननधी उपलब्ध करुन देणेबाबत जजल्हा ननयोजन सलमती ठाणे 
याींच्याकड ेप्रस्ताि तयार केला आहे. त्यानुसार २०१७-१८ या आधथकक िषाकत ननधी 
उपलब्धतेनुसार सदर काम हाती घेणयात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईतील मोनो रेल्िे सेिेची भाडिेाढ रद्द िरण्याबाबत 

(५) *  ३००६२   आकिच .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईच्या पूिक उपनगरात असलेल्या मोनो रेल्िे सेिेत भाडिेाढ करणयात 
येणार असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशकनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील भाडिेाढीस नागररकाींनी विरोध दशकविला असल्याने सदर 
भाडिेाढीचा फेरविचार करणयाबाबत शासनाने कोणती कायकिाही केली िा करणयात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
बुलढाणा स्जल््यातील मिातांत्र्य सनैनिाांची पेन्शन प्रलांबबत असल्याबाबत 

(६) *  २७०१९   श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अमरलसांह पांडडत, 
श्री.अननल भोसले, श्री.तानाजी सािांत : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जजल््यातील स्िातींत्र्य लढ्यात भाग घेतलेल्या सनैनकाींना जजल्हा 
गौरि सलमतीच्याितीने शासनाकडून पेन्शन देणयात येत असलेली प्रकरणे सन 
२००२ पासून ननणकयाअभािी शासनाकड ेप्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यापकैी सन १९४२ ते १९४४ च्या स्िातींत्र्य काळात गािोगािी 
कफरून इींग्रजाींविरुध्दच्या लढ्यात भाग घेतलेले श्री.गुलाबराि जगदेिराि अढाि 
रा.वप्र ींप्री अढाि मलकापूर या भूलमगत स्िातींत्र्य सनैनकाला स्िातींत्र्य सैननक जजल्हा 
गौरि सलमतीच्याितीने पेन्शन लमळणयाबाबत जजल्हाधधकारी, बुलढाणा याींच्याकड े
सन २००२ पासून िारींिार लेखी ननिेदनाद्िारे अजक विनींत्या करून तसेच 
अललकडचे ददनाींक २३ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री 
याींच्याकड ेएका सामाजजक सींस्थेने लेखी ननिेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानषुींगाने सन १९९५ च्या शासन ननणकयानुसार स्िातींत्र्य 
सैननकाींना पेन्शन उपलब्ध करुन देणेबाबत कोणती प्रशासकीय कायकिाही करणयात 
आली िा येत आहे ि त्याची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.         
(२) ि (३) श्री.रुपेश कीर, प्रनतननधी समथकन, जज.पालघर याींनी श्री.गुलाबराि 
जगदेिराि अढाि याींना स्िातींत्र्य सैननक पेन्शन अदा करणयाबाबत मा.मुख्यमींत्री 
याींना उद्देशून ददनाींक २३/१/२०१७ चे ननिेदन सादर केले आहे. 
     श्री.गुलाबराि जगदेिराि अढाि याींनी स्िातींत्र्य सैननक पेन्शन लमळणेसाठी 
केलेल्या अजाकच्या अनुषींगाने जजल्हाधधकारी, बुलढाणा याींनी जजल्हा गौरि 
सलमतीच्या लशफारशीसह प्रस्ताि ददनाींक ३१/८/२००२ च्या पत्रान्िये शासनाकड े
पाठविला होता. सदर प्रस्ताि शासन ननणकय ददनाींक ४/७/१९९५  अन्िये भूलमगत 
स्िातींत्र्य सैननक प्रिगाकसाठी विदहत केलेल्या ननकषाींनुसार तपासला असता, सदर 
ननकषाींनुसार पुराव्याच्या कागदपत्राींची पतूकता होत नसल्यामुळे स्िातींत्र्य सैननक 
उच्चाधधकार सलमतीने प्रस्ताि ना मींजूर केला आहे. सदर नामींजूरीचा ननणकय 
अजकदार श्री.अढाि ि जजल्हाधधकारी, बुलढाणा याींना शासन पत्र क्र.पीओएस-
१२०३/प्र.क्र.७२/०२/स्िासकै-३, ददनाींक १०/२/२००४  कळविणयात आला आहे. 
     शासन ननणकय ददनाींक १८/४/२०१५ मधील अ.क्र. (५) नुसार मा.मुख्यमींत्री 
याींच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधधकार सलमतीने एकदा स्िातींत्र्य सनैनक 
ननितृ्तीिेतन नामींजूरीचा ननणकय घेतल्यानींतर कोणताही निीन पुरािा अजकदाराने 
सादर केल्यालशिाय त्याींचे प्रकरण उच्चाधधकार सलमतीसमोर ठेिणयात येऊ नये 
अशी तरतदू आहे. सदर तरतदु विचारात घेता ददनाींक २३/१/२०१७ रोजीच्या 
ननिेदनासोबत नव्याने कोणताही पुरािा सादर केलेला नसल्यामुळे श्री.अढाि 
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याींच्या स्िातींत्र्य सैननक ननितृ्तीिेतन प्रकरणाचा पनुविकचार करणयात आला नाही. 
सदर बाब श्री.रुपेश कीर ि श्री.अढाि याींना शासन पत्र क्र.पीओएस-
१२०३/प्र.क्र.७२/०२/स्िासकै-३, ददनाींक १/३/२०१७ अन्िये कळविणयात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

बीड नगरपाललिेतील िां त्राटी िमचचा-याांचे थिीत िेतन देण्याबाबत 
 

(७) *  ३०५५४   श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड शहराला पाणीपुरिठा करणा-या माजलगाींि बकॅ िॉ्र योजनेिरील 
कीं त्रा्ी कमकचा-याींचे िेतन सात मदहन्याींपासून नगरपाललका कीं त्रा्दाराकड ेथकीत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील कमकचाऱ याींची थकीत िेतनासाठी उपोषणाचा इशारा ददला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कमकचाऱ याींचे थकीत िेतन देणयाबाबत शासनाने कोणती 
कायकिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) ि (३) माहे ऑगस््, २०१६ ते जानेिारी, २०१७ 
या ६ मदहन्याींचे बीड शहर पाणीपुरिठा योजनेत कायकरत कीं त्रा्ी कामगाराींचे िेतन 
थकीत होते. 
     िेतन थकीत असल्याने उपोषणाबाबतचे ननिेदन सींबींधधत कमकचाऱयाींनी 
ददनाींक ०३/०२/२०१७ अन्िये ददलेले होते. 
     माहे डडसेंबर, २०१६ पयतंचे थकीत िेतन कीं त्रा्दाराने कामगाराींना ददनाींक 
१०/०२/२०१७ रोजी अदा केले आहे. यामुळे कमकचाऱयाींनी प्रत्यक्षात उपोषणाचा मागक 
स्िीकारलेला नाही. 
     सदर कामगाराींचे िेतन पुढील कालािधीत ननयलमतपणे अदा करणयासींदभाकत 
दक्षता घेणयाच्या सूचना जजल्हाधधकारी, बीड ि मुख्याधधकारी, नगरपररषद बीड 
याींना ददलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील खाजण जलमनीांिर परिडणारी घरे उभारण्याच्या प्रमतािाबाबत 
(८) *  २९१७६   श्री.अमररशभाई पटेल : सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील खाजण जलमनीींिर परिडणारी घरे उभारणयाचा प्रस्ताि शासनाच्या 
विचाराधीन असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशकनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या विचाराधीन असलेल्या उक्त प्रस्तािाबाबत कोणता 
ननणकय घेणयात आला, त्यानुसार त्याींची अींमलबजािणी करणयाबाबत कोणती 
कायकिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश महेता : (१), (२) ि (३) बहृन् मुींबई महानगरपाललका क्षेत्रात काींजूर, 
भाींडूप, नाहूर, मुलुींड ि िडाळा या भागात खार जलमनी (Salt Pan Land) 
असून त्याींचे अींदाजजत क्षते्रफळ २५६ हेक््र आहे. सदर जलमनी या कें द्र 
शासनाच्या अखत्याररत आहेत. बहृन्मुींबईतील कें द्र शासनाच्या मालकीच्या 
लमठागराच्या जलमनी झोपडपट्टी पुनिकसनासाठी ि परिडणाऱया घराींच्या 
ननलमकतीसाठी उपयोगात आणणयाकररता राज्य शासनाकड ेिगक करणयासींदभांत कें द्र 
शासनास मा.मुख्यमींत्री महोदय याींचेस्तरािरुन ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१४ पासून 
पत्रव्यिहार करणयात येत आहे. 
    तसेच, महसूल ि िन विभागाच्या ददनाींक २४/७/२०१५ च्या शासन 
ननणकयानुसार बहृन् मुींबईतील लमठागर जलमनीच्या विननयोजनासींबधी कें द्र ि राज्य 
शासन याींच्यामधील विचारविननयमाच्या प्रकक्रयेमध्ये समन्िय विषयक भूलमका 
बजािणयासाठी प्रधान सधचि (महसूल) याींना समन्िय अधधकारी म्हणनू ननयुक्त 
करणयात आले आहे. तसेच बहृन्मुींबईतील लमठागर जलमनीचा समुधचत िापर 
करणयाच्या दृष्ीने विकास ननयोजनाच्या प्रयोजनाथक अशा जलमनीचा बहृत 
आराखडा नगर विकास विभाग, पयाकिरण विभाग, गहृननमाकण विभाग तसेच 
बहृन्मुींबई महानगरपाललका याींच्या सहभागाने मुींबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधधकरणामाफक त (MMRDA) तयार करणयासाठी ि बहृ त आराखडा तयार 
करणयाच्या प्रकक्रयेिर पयकिेक्षण ि सींननयींत्रण ठेिणयासाठी मुख्य सधचि याींच्या 
अध्यक्षतेखाली महसूल ि िन विभागाच्या ददनाींक २१/८/२०१५ च्या शासन 
ननणकयान्िये उच्चाधधकार सलमती गदठत करणयात आली आहे. मुींबई महानगर 
प्रदेश विकास प्राधधकरणाकडून बहृत आराखडा तयार करणयाची कायकिाही सुरु आहे. 

------------------------- 
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पुणे शहरात ररांग रोड उभारण्याबाबत 

(९) *  २७४८९   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२०९१० ला हदनाांि २० जुलै, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरात ररींग रोड ननमाकण करणयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विचाराधीन बाबीिरील शासनाचा विचार पणूक झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार शासनाने कोणती कायकिाही केली िा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पुणे शहराच्या हद्दीबाहेर पणेु महानगर प्रदेश क्षेत्र 
विकास प्राधधकरणाच्या (PMRDA) हद्दीत ररींग रोड ननमाकण करणयाची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(२) ि (३) पीएमआरडीए हद्दीत मींजूर प्रादेलशक योजनेतील ९० मी. रस्त्याची 
आखणी ११० मी. करणेबाबत सींबींधधत प्राधधकरणाने सादर केलेल्या प्रस्तािास 
शासनाने महाराषट्र प्रादेलशक ननयोजन ि नगर रचना अधधननयम १९६६ चे कलम 
२० अन्िये फेरबदलाची कायकिाही करुन मान्यता ददलेली असून याबाबतची 
अधधसूचना ददनाींक १७/०३/२०१७ रोजी ननगकलमत केली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

लभिांडी (स्ज.ठाणे) शहरातील गैबीनगर पररसरात 
अल्पियीन मुलीिर अत्याचार िेल्याबाबत 

(१०) *  २८२५२   श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लभिींडी (जज.ठाणे) शहरातील गैबीनगर पररसरात अज्ञात व्यक्तीने एका 
साडसेहा िषीय मुलीचे अपहरण करुन नतच्यािर बलात्कार केल्याची घ्ना माहे 
डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशकनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शाींतीनगर पोलीस ठाणयात अज्ञाताविरोधात 
अपहरण आणण बलात्काराचा गुन्हा दाखल करणयात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरील अत्याचारग्रस्त मुलीिर िेळीच उपचार झाले नसल्याने 
पोलीस ि रुग्णालयाच्या िागणकुीबाबत वपडीत मुलीींच्या पालकाींनी ि नागररकाींनी 
सींताप व्यक्त केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वपडीत मुलीला न्याय 
देणयाबाबत कोणती कायकिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
    वपडीत मुलीस नतचे नातेिाईक ि पोललसाींचे मदतीने प्रथम लभींिडी येथील 
रुग्णालयात ि तद्नींतर लसव्हील हॉजस्प्ल, ठाणे ि जे.जे.हॉजस्प्ल, मुींबई येथे 
पाठविणयात आले. 
(४) सदर अज्ञात आरोपीविरुध्द शाींतीनगर पोलीस ठाणे लभिींडी येथे गुन्हा 
रजज.नीं.I ३४९/२०१६ भादींवि कलम ३६३, ३७६, ३७७, ३४२ सह पोक्सो कलम ४, 
५, ७, ८ अन्िये गुन्हा दाखल करणयात आले आहे. अज्ञात आरोपीचा तपास 
करणयात येत आहे. वपडीतास मनोधैयक योजनेंतगकत अथक सहाय लमळणेकररता 
पोलीस स््ेशनच्या ददनाींक ३१/१२/२०१६ च्या पत्रान्िये जजल्हाधधकारी ठाणे 
कायाकलयास अहिाल सादर केला आहे. गुन््याचा तपास सुरु आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
घोडबांदर रोड (स्ज.ठाणे) येथील एिा हॉटेलच्या पररसरात 

डडप्लेटेड युरेननयम जप्त िेल्याबाबत 
(११) *  २६७२८   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील घोडबींदर रोडिरील एका हॉ्ेलच्या पररसरात दोघाींकडून     
रुपये २४ को्ी ककीं मतीचे ८ ककलो ८६१ गॅ्रम िजनाचे डडत ले्ेड युरेननयम ददनाींक 
२० डडसेंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ठाणे पोललसाींनी जत त केले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू युरेननयम हे इींडडयन एअरलाईन्सने भींगारात काढलेल्या 
एका विमानातून लमळाले होते अशी मादहती अ्क करणयात आलेल् या 
आरोपीकडून लमळाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद्नुसार कोणती कायकिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी २ आरोपीींना अ्क करून त्याींचेविरुध्द कासारिडिली पो.स््े. 
येथे गुरनीं. १११/२०१६, ॲ्ोलमक एनजी ॲक्् सन १९६२ चे कलम २४(१)(अ)(ब) 
प्रमाणे गुन्हा दाखल करणयात आला असून सदर प्रकरणामध्ये मा.न्यायालयात 
दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

नालासोपारा (प), राजोडी येथील हररतपट्टयात अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत 
 

(१२) *  २९८७३   श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालासोपारा (प), राजोडी येथील सव्हे नीं.४६, दहस्सा क्रीं .७ या हररतपट्टयात 
िसई-विरार महानगरपाललकेच्या प्रभारी सहायक आयुक्त याींचे पती आणण अन्य 
एक व्यक्ती याींनी बोगस ि खो्ी विकास परिानगी ि दस्तऐिज तयार करुन 
बेकायदेशीर बाींधकाम केल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशकनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललका प्रभाग सलमती (अ) च्या सहायक आयुक्तानी 
नालासोपारा पोलीस ठाणयात ददनाींक २१ जनू, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास गुन्हा 
नोंदिनूही मुख्य आरोपीना सींरक्षण देत असल्याची बाब ननदशकनास आली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नुसार दोषी 
असलेल्याींिर कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, नालासोपारा (प.) राजोडी येथील सव्हे नीं. ४६, 
दहस्सा क्र. ७ या जागेिर बनाि् कागदपत्राच्या आधारे अनधधकृत बाींधकाम 
केल्यामुळे िसई-विरार शहर महानगरपाललकने दाखल केलेल्या प्रथम खबरी 
अहिालाच्या अनषुींगाने श्री.प्रशाींत नारायण चौधरी ि श्री.जोसेफ अगस्तीन 
तसु्कानो याींचेविरुध्द नालासोपारा पोलीस स््ेशन येथे गु.र.नीं.१४१/२०१६ 
भा.दीं.वि.सीं. कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१ सह म.प्रा.न.अधध. ५३, ५४ अन्िये 
गुन्हा दाखल केला आहे. 
     श्री.जोसेफ अगस्तीन तसु्कानो हे श्रीमती तसु्कानो, प्रभारी सहाय्यक 
आयुक्त, िसई-विरार शहर महानगरपाललका याींचे पती आहे. ही िस्तुजस्थती आहे. 
(२) नाही. नालासोपारा (प.) पोलीस ठाणे येथे श्री.प्रशाींत चौधरी ि श्री.जोसेफ 
तसु्कानो याींचेविरुध्द गुन्हा दाखल करणयात आलेला असून त्याींना याप्रकरणी 
अ्क करणयात आली होती. 
     त्याींना न्यायालयाने जामीन मींजुर केला आहे.  
(३) ि (४) याप्रकरणी पोलीस स््ेशन, नालासोपारा (प.) येथे गुन्हा दाखल असून 
पोलीस अधधक तपास करीत आहे. 

----------------- 
निी मुांबईतील हहरानांदानी रुग्णालयाने बळिािलेल्या भूखांडािरील 

अनतक्रमण ननष्ट्िालसत िरण्याबाबत 

(१३) *  २९१९९   श्रीमती हुमनबानू खललफे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) निी मुींबईतील दहरानींदानी रुग्णालयाने बळकािलेल्या भूखींडािरील अनतक्रमण 
तीन मदहन्यात ह्िािे असे आदेश मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने रुग्णालय 
व्यिस्थापनाला ददले असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्णालय व्यिस्थापनाने सींबींधधत बाींधकामे ह्िली नाहीत तर 
लसडकोने तरी ह्िािीत असेही मा.न्यायालयाने स्पष् केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, शासनाने ननणकय घेिनू सदर अनतक्रमण ननषकालसत करणयाबाबत 
कोणती कायकिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे, 
      रर् याधचका क्र. १३१५९/२०१६ मध्ये मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी 
ददनाींक ०६/०१/२०१७ च्या आदेशाद्िारे पढुीलप्रमाणे ननदेश ददले :- 
     सदर रुग्णालयाच्या बाजूस असलेल्या मोकळ्या भुखींडािरील अनतक्रमण 
मे.दहरानींदानी हेल्थ केअर प्रा.लल. याींनी ३ मदहन्याींच्या आत ह्िनू उक्त जागा 
लसडकोच्या ताब्यात द्यािी. जर मे.दहरानींदानी हेल्थ केअर प्रा.लल. याींनी विदहत 
मुदतीत अनतक्रमण ह्विले नाही, तर शहर ि औद्योधगक विकास महामींडळाने 
कोणतीही नो्ीस न देता सदर अनतक्रमण ह्िनू जागा ताब्यात घ्यािी. 
(३) मे.दहरानींदानी हेल्थ केअर प्रा.लल. आणण निी मुींबई महानगरपाललका 
याींच्यामध्ये झालेल्या करारनाम्यातील अ्ी ि शतींचा भींग झाल्याने हा 
करारनामा रद्द करणयाबाबत निी मुींबई महानगरपाललकेने ददनाींक १८/०१/२०१७ 
रोजी आदेश पाररत केले होते. सदर आदेशाविरोधात, तसेच मा.उच्च न्यायालयाने 
रर् याधचका क्र.१३१५९/२०१६ प्रकरणी ददनाींक ०६/०१/२०१७ रोजी ददलेल्या 
आदेशाविरोधात मे.दहरानींदानी हेल्थ केअर प्रा.लल. याींनी मा.सिोच्च न्यायालयात 
रर् याधचका ि स्पेशल ललव्ह ्ू अवपल दाखल केले आहे. 
     या अनषुींगाने ददनाींक २७/०२/२०१७ रोजीच्या सुनािणीदरम्यान मा.सिोच्च 
न्यायालयाने निी मुींबई महानगरपाललकेच्या ददनाींक १८/०१/२०१७ च्या आदेशास, 
तसेच मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या ददनाींक ०६/०१/२०१७ च्या आदेशास 
ददनाींक २७/०३/२०१७ पयतं स्थधगती ददली असल्याचे आयुक्त, निी मुींबई 
महानगरपाललका याींनी कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
लातूर शहरास पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 

(१४) *  ३०२०३   श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२२६६४ ला हदनाांि १ ऑगमट, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर शहरास पाणीपुरिठा करणयासाठी उजनी जलाशयातनू निीन 
पाणीपुरिठा योजना मींजूर करणयाबाबत कें द्र शासन अमतृ योजनेंतगकत लातूर 
महानगरपाललकेच्या मागणीनुसार वितरण व्यिस्थेची सुधारणा करणे कामी   
रुपये ४६.२१ को्ी ककीं मतीच्या प्रस्तािास शासनाने मान्यता ददली आहे, हे खरे 
आहे काय,   



14 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उजनी जलाशयातनू लातूर 
शहरास पाणीपुरिठा करणयाच्यादृष्ीने लातूर महानगरपाललकेने पाणी आरक्षण 
लमळिणे ि सदर योजना राबविणयास महानगरपाललकेने ठराि करणे आिश्यक 
असल्याने याबाबत कोणती कायकिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) ि (३) कें द्र शासन पुरस्कृत अमतृ अलभयानाींतगकत 
लातूर महानगरपाललकेच्या मागणीनुसार वितरण व्यिस्थेची सुधारणा करणे कामी 
रुपये ४६.२० को्ी ककीं मतीच्या प्रकल्पास शासनाने मान्यता ददलेली आहे. 
     तथावप, उजनी जलाशयातनू लातूर शहरास पाणीपुरिठा करणयाच्या 
योजनेबाबत लातूर महानगरपाललकेने  पाणी आरक्षण लमळिणे ि सदर योजना 
राबविणयास महानगरपाललकेचा ठराि करणे आिश्यक आहे. 
     लातूर शहराला पाणीपरुिठा करणयासाठी उजनी ककीं िा माजलगाींि या दोन्ही 
पयाकयाची व्यिहायकता पडताळून पाहणयाचे काम महाराषट्र जीिन प्राधधकरणास 
देणयात आले आहे. 

----------------- 
िोपरी (स्ज.ठाणे) येथील उड्डाणपुलाचे बाांधिाम सुरु िरणेबाबत 

(१५) *  २७५७२   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरलसांह पांडडत, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले : हदनाांि       
९ डडसेंबर, २०१६ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि १९९८५ ला हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) कोपरी (जज.ठाणे) येथील उड्डाणपुलाचे काम सुमारे १२ ते १३ िषापंासून 
प्रलींबबत असून ठाणेकराींना या कोपरी उड्डाणपुलाच्या िाहतूक कोंडीचा सामना 
करािा लागत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशकनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, एम.एम.आर.डी.ए. च्याितीने या उड्डाणपुलाच्या कामासाठी   
रुपये २५९ को्ी रुपये प्रस्तावित केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पुलाचे काम सुरु करणयाबाबत शासनाने कोणती कायकिाही 
केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) होय. 
(३) ि (४) सदर पुलाचे सविस्तर आराखड ेबनिनू त्यास रेल्िेची मींजुरी घेणयाची 
प्रकक्रया मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरणाच्या स्तरािर सुरु आहे. 
 

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

मुांबई शहरातील जलप्रिासी िाहतिूीबाबत 
 

(१६) *  ३००८५   अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरातील प्रचींड िाहतूक समस्येिर उपाययोजना करणयासाठी शासनाने 
बोरीिली ते नररमन पॉईं्पयतं सागरी िाहतकूीकररता िॉ्र ्लमकनस कॉपोरेशनची 
स्थापना माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या सागरी महामागाकचे सिकसाधारण स्िरुप काय आहे, तसेच या 
महामागाकस ककती खचक येणार आहे ि हा प्रकल्प ककती कालािधीत पूणक करणयात 
येणार आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     महाराषट्र मेरी्ाईम बोडाकमाफक त बींदर विकास जलप्रिासी िाहतूक ि 
जलपयक् न ही कामे करणयात येतात, त्यापैकी जलप्रिासी िाहतुकीसाठी िॉ्र 
ट्रान्सपो क् कॉपोरेशनची स्थापना करणे प्रस्तावित असून ्यासींदभाकत सुसाध्यता 
अ्यास करणयासाठी सल्लागाराची नेमणकू करणयाबाबत ननविदा मागविणयात 
आल्या आहेत. 
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(२) शासन ननणकय गहृ विभाग ददनाींक ३०/०६/२०१५ अन्िये, मुींबईच्या पूिक 
पजश्चम ककनारपट्टीिरील जलिाहतूक प्रकल्पाींच्या अींमलबजािणीची जबाबदारी 
महाराषट्र शासनाने महाराषट्र मेरी्ाईम बोडाककड ेसोपविलेली आहे. सदयजस्थतीत, 
बाींद्रा ते िसोिा, िरळी ते हाजी अली सी ललींक, नररमन पॉईं् ते काींददिली 
कोस््ल रोड ि भुयारी रेल्िे हे प्रकल्प प्रस्तावित असल्यामुळे बाींद्रा, जुहू, िसोिा 
मािे ही दठकाणे सध्या िगळून नररमन पॉईं् ते बोरीिली जलप्रिासी 
िाहतूकीबाबत सुसाध्यता ि प्रकल्पाची व्यिहायकता तपासणयात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

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

भोसरी (स्ज.पुणे) एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रिरणाबाबत 
 

(१७) *  २७३११   श्री.शरद रणवपसे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४५२५ ला हदनाांि 
५ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भोसरी (जज.पुणे) येथील महाराषट्र औद्योधगक विकास महामींडळाची सुमारे 
तीन एकर जमीन खरेदी करणयात झालेल्या गैरव्यिहार प्रकरणी माजी महसूल 
मींत्री याींची चौकशी करणयासाठी मा.उच्च न्यायालयाचे ननितृ्त न्यायाधधश 
ए.आर.जोशी याींच्या अध्यक्षतेखालील न्यायालयीन चौकशी अद्यापही पूणक झाली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ि यासाठी अजनू ककती कालािधी 
लागणार आहे, 
(३) तसेच, याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशी सलमतीच्या अहिालािर अिलींबनू न 
राहता आधी शासनाने तक्रारीिर योग्य ती कायदेशीर कारिाई करािी अशा 
आशयाचे आदेश मा.उच्च न्यायालयाने एका जनदहत याधचकेच्या सुनािणीच्या 
िेळी ददनाींक १७ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास शासनास ददलेले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने शासनास ददलेल्या आदेशाचे स्िरुप काय 
आहे, यािर शासनाचे मत काय आहे ि याप्रकरणी कोणती कायकिाही केली िा 
करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाचे ननितृ्त 
न्यायाधधश ए.आर.जोशी याींचे अध्यक्षतेखाली ननयुक्ती केली नाही. परींत,ु शासन 
ननणकय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमाींकःएमआयएन-१२१६/प्र.क्र..१८८/२१, ददनाींक 
२३/०६/२०१६ नुसार तत्कालीन मा.मींत्री, महसूल याींच्या औद्योधगक विकास 
महामींडळाच्या भोसरी, जज.पुणे येथील जमीन खरेदी गैरव्यिहारातील 
सहभागाबद्दल न्यायालयीन चौकशी करणयाकररता मा.उच्च न्यायालयाचे ननितृ्त 
न्यायमुती डी.एस.झो्ीींग याींची ननयुक्ती करणयात आली आहे. सदर चौकशीसाठी 
न्या.झो्ीींग (ननितृ्त) याींच्या एक सदस्यीय सलमतीने विनींती केल्यानुसार त्याींना 
चौकशी करणयासाठी ददनाींक ३१ माचक, २०१७ पयतं मुदतिाढ देणयात आली असून 
सलमतीचा अहिाल प्रलींबबत आहे.  
(३) ि (४) मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या कक्रलमनल रर् याधचका क्र. 
२५३९/२०१६ यामध्ये सदर प्रकरणी लाचलुचपत प्रनतबींधक विभागामाफक त 
स्ितींत्रपणे चौकशी करणयाबाबत मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक ०८/०३/२०१७ रोजी 
ननदेश ददले आहेत. त्यानुसार पुढील कायकिाही करणयात येत आहे. सदर प्रकरण 
न्यायप्रविष् आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यातील घरेलू िामगाराांसाठी पेन्शन योजना सुरु िरण्याबाबत  
 

(१८) *  २७३८६   अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सुमारे १५ लाख घरेलू कामगार असून त्यामध्ये िधृ्द मदहला 
कामगाराींची सींख्या मोठया प्रमाणात असल्याचे ददनाींक २५ जानेिारी, २०१७ रोजी 
िा त्यासुमारास ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तालमळनाडू राज्याच्या धतीिर ियाच्या ६० व्या िषाकनींतर 
राज्यातील घरेलू मदहला कामगाराींना पेन्शन योजना सुरु करणयात यािी अशी 
शासनाकड े मागणी नॅशनल डमेोट्रीक िकक स िेल्फेअर ट्रस््च्या पदाधधकाऱयाींनी 
केली असून त्यासाठी आझाद मैदान, मुींबई येथे अनेकदा धरणे आींदोलन करुन 
िेळोिेळी शासनाचे लक्ष िेधले असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशकनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, घरेलु कामगाराींच्याितीने माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान दहिाळी अधधिेशन, नागपूर येथे काढलेल्या मोचाकच्यािेळी “घरेलू 
कामगाराींसाठी पेन्शन योजना चालू करणयात येईल” असे तत्काललन मा.कामगार 
मींत्री याींनी मोचेकऱयाींना आश्िासन देऊनही त्याबाबत कोणतीही कायकिाही झाली 
नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशकनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने आश्िासन देऊनही घरेलू कामगाराींसाठी पेन्शन योजना 
लागू न करणयाची कारणे काय आहेत ि त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. महाराषट्र राज्य घर कामगार यनुनयन ि राषट्रीय घरेलू 
कामगार िेलफेअर ट्रस्् याींनी त्याींच्या घरेलू कामगाराींच्या विविध मागणयाींबाबत 
ददनाींक १/१०/२०१६ रोजी आझाद मैदान येथे मोचाक काढून ननिेदन ददले. 
(३) हे खरे नाही, असे आश्िासन विधानमींडळात देणयात आलेले नाही. 
(४) कें द्र शासनाव्दारे राबविणयात येणाऱया “अ्ल पेन्शन योजनेचा” लाभ घरेलू 
कामगार घेऊ शकतात. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
ठाणे शहरातील अनधधिृत बाांधिामे ननयलमत िरण्याबाबत 

(१९) *  २९८००   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे शहरातील मुींब्रा, ददिा, िागळे, ककसन नगर, लोकमान्यनगर या भागात 
अनधधकृत बाींधकामे झाली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे डडसेंबर, २०१५ पिूी बाींधलेली कामे मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी 
उल्हासनगरच्या धतीिर काही अ्ी ि शतींची पतूकता करून ननयलमत करणयाचा 
ननणकय घेतला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनधधकृत बाींधकामाींची सींख्या १ लाख २३ हजार असून 
यासींदभाकत शासनाने कोणत्या अ्ी ि शती पूणक केल्या आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) ि (३) नागरी क्षेत्रासाठी अनधधकृत बाींधकामे 
ननयलमत करणे, त्यािर कारिाई करणे, तसेच याबाबत उपाययोजना 
सूचविणयासाठी आयुक्त, बहृन्मुींबई याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सलमतीने 
त्याींचा अहिाल शासनास सादर केलेला आहे. सदर अहिाल शासनाने जस्िकारला 
आहे. 
     त्यानुषींगाने अनधधकृत बाींधकामािर कायकिाही करणे, अनधधकृत बाींधकामे 
होऊ नये यासाठी प्रशासकीय तसेच कायद्यामध्ये सुधारणा प्रस्तावित करणे, 
झालेली अनधधकृत बाींधकामे ननयमानकूुल करणयासाठी धोरण ठरविणे, 
आरक्षणामध्ये असलेले बाींधकामे ननयमानकूुल करणे इ. साठीचे शासनाने सुधारीत 
धोरण ठरिनू त्यास ददनाींक २८/०७/२०१६ रोजी झालेल्या मा.मींत्रीमींडळ बैठकीमध्ये 
मान्यता प्रात त झालेली आहे. 
     मा.मींत्रीमींडळाने मान्य केलेल्या धोरणाींची अींमलबजािणी करणयासाठी 
मा.उच्च न्यायालयामध्ये प्रनतज्ञपत्र ददनाींक ३१/०७/२०१६ रोजी दाखल करुन त्यास 
मा.उच्च न्यायालयाची अनमुती अपेक्षक्षलेली आहे. मा.उच्च न्यायालयामध्ये 
ननणकय प्रलींबबत आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

नागपूर शहरातून िाहणारी नागनदी प्रदषुण मुक्त िरणेबाबत 
 

(२०) *  २६८६९   श्री.प्रिाश गजलभये : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरातून िाहणाऱया नागनदीच्या प्रदवूषत पाणयाची झळ गोसीखदुक 
धरणापयतं पोहोचली असून प्रदषुण कमी करणयासाठी विविध दठकाणी मलजल 
प्रकक्रया कें द्र उभारणयाचा प्रस्ताि नागपूर सुधार प्रन्यासतफे हाती घेणयात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाच्या कामाची प्रगती ि सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल् प पूणक करणयाबाबत शासनाने कोणती कायकिाही केली 
िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) जनदहत याधचका क्र. ३८/१०१० मध्ये मा.उच्च 
न्यायालयाने ददलेल्या ननदेशानसुार नागपूर शहरातून िाहणा-या नागनदीच्या 
पाणयाचे प्रदषुण कमी करणयासाठी नागपूर सुधार प्रन्यासतफे नागपूर शहरात 
विविध १० दठकाणी ६५.३ एम.एल.डी. क्षमतेचे ि रुपये १३०.८३ को्ी अपेक्षक्षत 
ककीं मतीचे मलजल प्रकक्रया कें द्र ि २ पींम्पीींग स््ेशन उभारणयाचा प्रस्ताि हाती 
घेणयात आला आहे. 
(२), (३) ि (४) या अनषुींगाने नागपूर सुधार प्रन्यासद्िारे ननविदा प्रकक्रया 
राबिनू, सींबींधधत पात्र कीं त्रा्दारास ददनाींक ०४/०१/२०१७ रोजी कायाकदेश देणयात 
आले आहेत. सदरचे काम पूणक करणयास १८ मदहन्याचा कालािधी देणयात 
आलेला आहे. 
     ननविदेतील अ्ीनुसार सींबींधधत कीं त्रा्दाराींनी मलजल प्रकक्रया कें द्राचे 
डडझाईन विश्िेश्िरय्या नॅशनल इजन्स््ट्यू्  ऑफ ्ेक्नॉलॉजी, नागपूर याींचेकड े
मींजूरीसाठी सादर केले आहे. 

 

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

िळांबोली शहरातील नालेसफाईच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

(२१) *  ३०५८५   श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदेि गायििाड : 
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पनिेल महानगरपाललकें तगकत कळींबोली शहरातील नालेसफाईची कामे न 
करता ठेकेदाराींनी ४८ लाख रुपयाींपेक्षा जास्त रक्कम घेतल्याची बाब शासनाच्या 
माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशकनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, तद्नुसार सींबींधधत ठेकेदार ि अधधकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा 
करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) नाही. तथावप, सन २०१६ मध्ये नालेसफाईसाठी 
लसडकोने विदहत कायकपध्दती अनुसरुन ६९ स्थाननक प्रकल्पग्रस्त ठेकेदाराींमाफक त 
सदर कामे केली आहेत. पािसाळी कामाींिर देखरेख, ननयींत्रण ि समन्िय 
साधणयासाठी मे.लम्कॉन कन्स्ल् ी्ंसी आणण इींजजननयरीींग सजव्हकसेस लल. या 
सींस्थेची नेमणकू करणयात आली होती. सदर सींस्थेच्या अहिालानुसार सन २०१६ 
मध्ये कळींबोली विभागातील नालेसफाईची सिक कामे पूणक झालेली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मालिण (स्ज.लसांधदुगुच) येथील पोलीस उपननरीक्षि याांच्या गैरितचणिुीबाबत 

(२२) *  २६७५५   श्री.नारायण राणे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालिण (जज.लसींधदुगुक) पोलीस स््ेशनचे पोलीस उपननरीक्षक, डॉ.िाघ याींच्या 
गैरितकणकुीबाबत कारिाई करणयात यािी यासाठी मालिण पोलीस ठाणे येथे 
बेमुदत उपोषणाच्या इशारा स्थाननकाींनी जजल्हाधधकारी, लसींधुदगुक याींना ददला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने 
कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) सतीश आचरेकर रा.िायरी भुतनाथ याने मोहीत लमलीींद झाड याींना केलेल्या 
मारहाणीबाबत मालिण पोलीस ठाणे गुन्हा रजज.नीं. ०२/२०१७ भादींवि कलम ३०७, 
३२३, ५०४, ५०६ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे सदर गुन्हयातील आरोपीतास अ्क 
करािी ि राजन चव्हाण याींना पोलीस उपननरीक्षक एस.आर.िाघ मालिण पोलीस 
ठाणे याींचेकडून चाींगली िागणकू लमळाली नाही याबाबत त्याींची तक्रार पोलीस 
ठाणयात घेणयात आलेली नाही या कारणािरून िायरी येथील ग्रामस्थाींनी ददनाींक 
०२/०१/२०१७ रोजी विनापरिाना, िायरी येथे रास्तारोको आींदोलन केले होते. 
सदरचे आींदोलकाींविरूध्द मालिण पोलीस ठाणे गुन्हा. रजज.नीं. ०३/२०१७ भादींवि 
कलम १८८ महाराषट्र पोलीस अधधननयम कलम ३७(१)(३)/१३५ प्रमाणे ददनाींक 
०२/०१/२०१७ रोजी गुन्हा दाखल करणयात आला आहे. सदरचा गुन्हा मागे 
घेणयाबाबत ग्रामस्थ िायरी भुतनाथ ता.मालिण याींनी ददनाींक १०/०१/२०१७ रोजी 
बेमुदत उपोषण करणार असल्याचे ननिेदन ददले होते. 
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     सदर घ्नेची चौकशी उपविभागीय पोलीस अधधकारी कणकिली याींनी केली 
असून सदर चौकशीत मालिण पोलीस ठाणे येथील गु.र.नीं. ०२/२०१७ मधील दोन 
आरोपीींना अ्क करणयात आलेली आहे. तसेच पोलीस उपननरीक्षक           
श्री.एस.आर.िाघ मालिण पोलीस ठाणे याींनी मालिण पोलीस ठाणयात तक्रार 
देणयासाठी आलेल्या तक्रारदाराशी कोणतीही गैरितकणकु केली नसल्याचे ननषपन्न 
झाले आहे. 
(३)  प्रश्न उद् भित नाही. 

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

अललबाग (स्ज.रायगड) पोलीस मथानिातील तीन पोललसाांना दरोडयाच्या 
गुन्हयाांमध्ये अटि िरण्यात आल्याबाबत 

 

(२३) *  २८५३४   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल 
भोसले, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अललबाग (जज.रायगड) येथे अपहरण, खींडणी आणण दरोड्याच्या गुन्हयाींमध्ये 
अललबाग पोलीस स्थानकातील तीन पोललसाींना अ्क करणयात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद्नुसार दरोडयात दोषी आढळून आलेल्या पोललसाींिर कोणती 
कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अललबाग (जज.रायगड) येथे अपहरण, खींडणी आणण 
दरोड्याच्या गुन्हयामध्ये पोलीस मुख्यालय, अललबाग नेमणकूीतील ४ पोललसाींना 
अ्क करणयात आली आहे.     
(२) सदर प्रकरणी दहा आरोपीींविरूध्द अललबाग पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं. 
०२/२०१७ भादींविसीं कलम ३९५, ३६४(अ), १२०(ब), १६६, ४१२ प्रमाणे गुन्हा 
दाखल केला असून ९ आरोपीींना अ्क केलेली आहे. गुन्हा तपासािर आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

 
----------------- 
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परभणी शहरात प्रधानमांत्री आिास योजना राबविण्याबाबत 

(२४) *  २९३८८   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरलसांह पांडडत : सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी शहर महानगरपाललकेच्या हद्दीत राहणाऱया ि स्ित:चे घर नसलेल्या 
नागररकाींना प्रधानमींत्री आिास योजनेतनू घर उपलब्ध करून देणयासाठी        
१४ हजाराहून अधधक लाभार्थयांची यादी महानगरपाललकेच्याितीने जारी करणयात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सिक लाभार्थयानंा घरे देणयाबाबत शासनस्तरािरून कोणती 
कायकिाही करणयात आली िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१), (२) ि  (३) मा.पींतप्रधान, भारत सरकार याींनी जनू, 
२०१५ मध्ये ‘सिांसाठी घरे’ या सींकल्पनेिर आधारीत प्रधानमींत्री आिास योजनेची 
घोषणा केली आहे. या योजनेची राज्यात अींमलबजािणी करणयाच्या दृष्ीने 
मींबत्रपररषदेच्या मान्यतेने ददनाींक ९/१२/२०१५ रोजी शासन ननणकय ननगकलमत 
करणयात आला आहे. सदर शासन ननणकयानुसार ५१ शहराचा समािेश करणयात 
आला असून त्यामध्ये परभणी शहराचा समािेश करणयात आला आहे. कें द्र 
शासनाने नव्याने ९१ शहराींचा समािेश करणयाचे कळविले आहे. त्यानुसार सदर 
योजना राज्यात १४२ शहरात राबविणयात येत आहे. 
      सदर शासन ननणकयानुसार मुख्य सधचि याींचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय 
मान्यता ि सींननयींत्रण सलमती गदठत करणयात आली आहे. तसेच महाराषट्र 
गहृननमाकण ि क्षेत्रविकास प्राधधकरण (म्हाडा) याींना सुकाण ू अलभकरण (Nodal 
agency) ननयुक्त केले आहे. सदर योजनेची मादहती जनसामान्य व्हािी या 
उद्देशाने प्रलसध्दी ि फलक लािणयात आले आहेत. तसेच सींपूणक शहरामध्ये 
लाऊडस्पीकरव्दारे प्रलसध्दी करणयात येऊन लाभार्थयानंा या योजनेचा लाभ 
घेणयाचे आिाहन करणयात आले आहे. तसेच शहरातील झोपडपट्टी भागात 
नागरीकाींना या योजनेची सखोल मादहतीकररता मागकदशकन लशबबराचे आयोजन 
करुन तसेच घरोघरी जाऊन मागकदशकक सूची ि तपासाची सूची िा्प करुन 
अजनू अजक भरुन घेणयात आले आहेत. परभणी शहरात मागणी सिेक्षणाींतगकत 
आतापयतं एकूण १५२३२ अजक प्रात त झालेले आहेत. प्रात त झालेल्या सींपूणक 
अजाकची प्राथलमक यादी आक्षपे/हरकती ि नाि दरुुस्तीकररता परभणी मनपाच्या ३ 
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प्रभाग सलमती कायाकलयामध्ये प्रलसध्दी करणयात आली आहे. या योजनेंतगकत 
पदहल्या ्त यामध्ये घ्क क्र. ४ आधथककदबुकल घ्कातील लाभार्थयावं्दारे ियैजक्तक 
स्िरुपातील घरकुल बाींधणयास अनदुान या अींतगकत स्ित:च्या मालकीच्या जागा 
असलेल्या एकूण ३४५९ लाभार्थयांचा प्रस्ताि सुकाण ूअलभकरण (Nodal agency) 
म्हणनू म्हाडास पाठविणयात येत आहे. तसेच प्रात त अजांची पडताळणी करुन 
शासनाच्या MIS सींकेतस्थळािरुन नोंदणीचे काम सुरु करणयात आले आहे. 

----------------- 
ज्योनतबाची िाडी (ता.िजचत) येथील अल्पियीन मुलीच्या अपहरणाबाबत 

(२५) *  २७८०१   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ज्योनतबाची िाडी (ता.कजकत) येथील अल्पियीन मुलीस दोन मदहन्यापुिी 
अपहरण केल्यानींतर २६ ददिसानींतर नतची सु्का केल्यानींतर गुन्हेगार 
कोकणगाींि येथील दत्तात्रय लक्ष्मण सातपतेु याला जालमन लमळाल्यानींतर पुन्हा 
नतचे अपहरण केल्याची घ्ना ननदशकनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वपडीत मुलीच्या आईने येसिाडी येथील अिैध दारुचे दकुानातील 
मुलगा आणण लमत्र छेडछाड करतात अशी तक्रार कजकत पोलीस ठाणयात देऊनही 
पोललसाींनी कोणतीही कायकिाही केली नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशकनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद्नुसार कोणती कायकिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) सदर बाबत कजकत पोलीस स््ेशनला तक्रारी अजक प्रात त असून त्यात 
प्रनतबींधक कायकिाही करणयात आलेली आहे. 
(३) सदर प्रकरणी कजकत पोलीस स््ेशन गु.र.नीं.१८/२०१७ भादींवि कलम ३६३, ३४ 
प्रमाणे गुन्हा दाखल करणयात आला आहे. दोन आरोपी असून, ते अद्याप लमळुन 
आलेले नाही. आरोपीचा शोध घेणे सुरु आहे. गुन््याचा तपास सुरु आहे. 
सीआरपीसी १०७ प्रमाणे प्रनतबींधक कायकिाही ि सीआरपीसी १४९ प्रमाणे नो्ीस 
बजािणयात आली आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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मालाड (पिूच) येथील राणी सती मागाचिरील मुांबई महानगरपाललिेच्या 
मनोरांजन मैदानाची दरुिमथा झाल्याबाबत 

(२६) *  २८३२१   श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.जनादचन चाांदरूिर :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालाड (पूिक), येथील राणी सती मागाकिरील मुींबई महापाललकेच्या मनोरींजन 
मैदानाची दरुिस्था झाली असल्याचे ददनाींक ११ जानेिारी, २०१७ रोजी िा 
त्यासुमारास ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील १० िषाकपासून सदर मैदानाच्या देखभालीकड े
महानगरपाललका प्रशासन, लोकप्रनतननधी याींचे दलुकक्ष झाल्याने रात्रीच्या िेळी येथे 
सराकस दारुच्या पाट्कया होत असून त्यातच मागील ७ ते ८ मदहन्याींपिूी एका 
युिकाने आत्महत्या केली आहे, या सिक प्रकारामुळे नागररकाींना नाहक त्रास होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायकिाही केली 
िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मालाड (पिूक), मुींबई येथील राणी सती मागाकिरील 
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेचे मनोरींजन मैदान विकलसत करणयासाठी अींदाजपत्रक 
तयार करणयात आले असून पुढील कायकिाही सुरु आहे. 
(२) माहे एवप्रल, २०१६ द्त को मदैान, मालाड (पिूक) येथे आजारास कीं ्ाळून ४५ 
िषीय गहृस्थाने आत्महत्या केली आहे, ही िस्तजुस्थती आहे. 
     मुींबई महानगरपाललकेमाफक त सदर मैदानाचे ननयलमत परररक्षण करणयात 
येत असून यादठकाणी आता सुरक्षा रक्षकाची नेमणकू करणयात आलेली आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
क्यनेुट िां पनीच्या माध्यमाने नागररिाांची फसिणिू िेल्याबाबत 

(२७) *  २६९०७   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  “क्यनेु्” या िेबसाई्च्या माध्यमातून सदस्य जोडा आणण पैसे कमिा या 
मल््ीपल माकेद्ींगच्या आलमषाने देशभरातील सुमारे २०० जणाींची कोट्यिधी 
रुपयाींची फसिणकू केल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पुणे येथील १० जणाींची ४० लाख रुपयाींची फसिणकू केल्याचे 
ननदशकनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िेबसाई्िर व्यिसाय करणयासाठी सुिणकसींधीच्या जादहरातनू 
आलमष दाखिनू कोट्यिधीची फसिणकू करणा-या िेबसाई्िर बींदी आणणयाबाबत 
शासनस्तरािर कोणती कायकिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त फसिणकू प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
त्यात काय आढळून आले, तद्नुसार कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) क्यनेु् ही आींतरराषट्रीय कीं पनी मल््ीलेिल 
माके्ीींगचा व्यिसाय करीत असून सदर कपींनीची फे्रन्चाइजी विहान डायरेक्् 
सेलीींग इींडडया प्रा.लल., या कीं पनीने ऑनलाईन िस्तु विक्रीचा व्यिसाय करीत 
असल्याचे दशकिनू, पुणयातील ४५ गुींतिणकूदाराींची रुपये १,८०,००,०००/- ची 
फसिणकू केल्याचे ननषपन्न झाले आहे.   
(३) ि (४) गुन्हा करणयासाठी qnetindia.net ि portal.qnetindia.net या 
िेबसाई्चा िापर करणयात आला.  या िेबसाई्ची मादहती लमळणयासाठी Nodel 
Officer, Net4.in याींचेकडून मादहती मागविणयात आली असून, सदर मादहती 
प्रात त होताच ही िेबसाई् बींद करणयाबाबत पढुील कायकिाही केली जाईल. 
     विहान डायरेक्् सेलीींग इींडडया प्रा.लल. या कीं पनीचे  बींगलोर येथे कायाकलय 
असून, तेथे १४ बँकाींमध्ये कीं पनीची खाती आहेत. सदर खाती गोठविणयात आली 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मौ.फादरिाडी (ता.िसई, स्ज.पालघर) येथील अल्पियीन 

तरुणीिर अत्याचार िेल्याबाबत 
(२८) *  ३००१६   श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौ.फादरिाडी (ता.िसई, जज.पालघर) येथील एका आददिासी अल्पियीन 
तरूणीला लग्नाचे आलमष दाखिून नतची अजश्लल धचत्रफीत तयार करुन नतच्यािर 
गेल्या तीन िषाकपासून सामूदहक बलात्कार केल्याप्रकरणी वपडीत तरुणीने 
माणणकपूर पोलीस स््ेशनमध्ये ददनाींक ७ फेब्रिुारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास 
तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 



27 

(२) असल्यास, या प्रकरणी पोललसाींनी ककती जणाींिर कारिाई केली िा करणयात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) सदर प्रकरणी माणणकपूर पोलीस ठाणे येथे गुरनीं. I ३८/२०१७ भादींवि कलम 
३६३, ३७६, ३७६(ड) सह बालकाींचे लैंधगक अत्याचारापासून सींरक्षण अधधननयम 
२०१२ चे कलम ४, ६, ८, १२, आय ्ी ॲक्् कलम ६६ ई प्रमाणे गुन्हा दाखल 
करणयात आले आहे. सदर गुन्हयातील एकुण ६ आरोपीींना अ्क करणयात 
आलेली आहे. गुन््याचा तपास सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईत बाल लैंधगि शोषणात झालेली िाढ 

(२९) *  ३०२३७   श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत गत तीन िषांच्या तुलनेत सन २०१५-२०१६ या िषाकत बाल लैंधगक 
शोषणात िाढ झाल्याचे पोललसाींच्या आकडिेारीनुसार माहे फेब्रिुारी, २०१७ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बाल लैंधगक शोषणात िाढ होऊ नये म्हणनू शासनाने कोणती 
कायकिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सन २०१२ ते २०१४ या तीन िषाकत ७३७ गुन्हे दाखल 
असून, सन २०१५ ि २०१६ मध्ये ९०२ गुन्हे दाखल आहेत. 
(२)  बाल लैंधगक शोषणािर बहृन्मुींबई पोलीस आयुक्तालयामाफक त करणयात 
आलेल्या उपाययोजना पढुीलप्रमाणे आहेत :- 

 पोलीस दीदी योजनेमाफक त शाळा ि पररसरातील मुलाींना अनोळखी 
व्यक्तीींबाबत दक्षता घेणयाचे मागकदशकन करतात. 

 शाळामध्ये विद्यार्थयांना बॅड ्च ि गुड ्च बाबत मागकदशकन केले जाते. 
 मोहल्ला कलम्ीतील पोलीस लमत्र सभासद याींचे बैठका घेऊन मुलाींना 

बाहेर सोडू नये, अनोळखी, सींशयीत िा्ल्यास पोलीसाींना खबर देणे असे 
सूचना देणयात येतात. 
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 पोलीस ठाणे हद्दीत बबनतारी सींदेश िाहन, बी् अधधकारी याींचेमाफक त 
गस्त घालणयात येते. 

 मदहला कक्षाची स्थापना केली आहे. 
 मदहला दक्षता कलम्ीची स्थापना करणयात आली आहे. 
 मदहला छेडछाड विरोधी पथके तयार करणयात आली आहे. 
 ९४ मदहला ि बाल सुरक्षा गस्त पथके तयार करणयात आली आहेत. 
 १०२ मदहला बी् माशकल मो्ार सायकल िाहनासह नेमणयात आले 

ओहत. 
 विशषे हेल्पलाईन १००, १०३ ि १०९० सुरु करणयात आली आहेत. 
 पोस्को कायदाप्रमाणे कठोर कारिाई करणयात येते. 
 ननमकनुषय जागेच्या दठकाणी सीसी्ीव्ही कॅमेरे, प्रकाश व्यिस्था करणयाचे 

उपाययोजना राबविणयात येते. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
बहृन्मुांबई महानगरपाललिेमध्ये िचरा िाहून नेण्याच्या 

िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(३०) *  २७५२०   श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमध्ये सन २०१२ ते २०१६ या कालािधीत कचरा 
िाहून नेणयाच्या कामात सुमारे ९०० को्ी रुपयाींचा गैरव्यिहार झाला असल्याचे 
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद्नुसार कोणती कायकिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेतील जनू, २०१२ ते मे, 
२०१७ या कालािधीसाठी कचरा िाहून नेणयासाठी देणयात आलेल्या कीं त्रा्ात 
भ्रष्ाचार झाल्याबाबत ददनाींक २६/१०/२०१६ रोजी तक्रार प्रात त झाली आहे ही 
िस्तजुस्थती आहे. 
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(२) ि (३) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफक त चौकशी करणयात येत 
आहे. चौकशीचा अहिाल प्रात त झाल्यानींतर त्यानुषींगाने पढुील कायकिाही करणयात 
येईल. 

----------------- 
ठाणे स्जल््यातील सात महानगरपाललिािररता मितांत्र 

पररिहन यांत्रणा मथापन िरण्याबाबत 

(३१) *  २७५३५   अॅड.ननरांजन डािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४९७६ ला 
हदनाांि ३० माचच, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल््यातील सात महानगरपाललकाींची पररिहन सेिा सुखकर 
होणयाच्यादृष्ीने महानगरपाललकेच्या पररिहन उपक्रमाींतगकत सुसुत्रता ि यथायोग्य 
ननयोजन ि ननयींत्रण राहणयासाठी एकच स्ितींत्र यींत्रणा िा प्राधधकरण स्थापन 
करणयात यािे अशी आग्रही मागणी शासनाकड े गेल्या ५ िषांपासून ते 
आजतागायत करणयात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन अधधसूचना ददनाींक २५ फेब्रुिारी, २००८ नुसार प्रादेलशक 
पररिहन प्राधधकरण, मुींबई ि ठाणे याींचे विललनीकरण मुींबई महानगर क्षेत्राकररता 
प्रादेलशक पररिहन प्राधधकरण, मुींबई महानगर क्षेत्राचे गठन करणयात आले आहे, 
तसेच सदर महानगर क्षेत्र प्रादेलशक पररिहन प्राधधकरणामाफक त ठाणे जजल््यातील 
महानगरपाललकेच्या पररिहन सेिा सुधारणेबाबत गेल्या ५ िषाकत एकदाही 
कायकिाही केली नसल्याचे ददनाींक २५ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास 
ननदशकनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ठाणेकर जनता, प्रिासी सींघ्ना ि स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
याबाबत माहे डडसेंबर, २०१६ ि माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये मा.पींतप्रधान तसेच 
मा.मुख्यमींत्री महोदय याींचे ननदशकनास आणनू कायकिाहीची मागणी केली 
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशकनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रस्ततु महानगर क्षेत्र पररिहन प्राधधकरणाऐिजी ठाणे 
जजल््यातील सात महानगरपाललकाच्या पररिहन सेिािर ननयींत्रण ठेिणयासाठी 
स्ितींत्र पररिहन यींत्रणा स्थापन करणयाबाबत कोणती कायकिाही केली िा करणयात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 



30 

  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) ि (३) होय. 
(४) ि (५) मुींबई महानगर क्षेत्र पररिहन प्राधधकरणाकडून ठाणे जजल््यातील 
महानगरपाललकाींच्या पररिहन सेिाींिर ननयींत्रण ठेिणे अपेक्षक्षत आहे. 
 

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

िोल्हापूर येथे पोलीस उपननरीक्षि पदासाठी खात्याांतगचत परीक्षसे 
बसलेल्या िमचचाऱ्याांना ननयकु्ती देण्याबाबत 

 

(३२) *  ३०२७१   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पोलीस महासींचालक कायाकलयाच्या पररपत्रकानुसार सन २०१३ मध्ये कोल्हापूर 
येथे पोलीस उपननरीक्षक पदासाठी परीक्षा घेणयात आली असून सदर परीक्षा 
पोलीस दलात १० िषे काम करणाऱया २५ हजार ६६७ कमकचाऱयाींनी ददली असून 
या परीक्षेत १९ हजार ५० कमकचारी उत्तीणक झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू परीक्षते उत्तीणक झालेल्या केिळ १ हजार ९०० 
कमकचाऱयाींची उपननरीक्षक पदी ननयुक्ती करणयात आल्यानींतर इतराींना ननयुक्ती न 
ददल्यामुळे त्याींनी न्यायालयामाफक त दाद माधगतली असता न्यायालयाने सिक 
युक्तीिाद ऐकल्यानींतर खात्यात दाखल झालेली तारीख हीच सेिाजेषठता गहृीत 
धरून उत्तीणक झालेल्या पोललसाींना उपननरीक्षक म्हणनू बढती देणयाचा आदेश 
ददला असतानाही आजलमतीस सदरहू आदेशाची पोलीस प्रशासनाकडून 
अींमलबजािणी झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, न्यायालयाने ददलेल्या आदेशाची विनाविलींब अींमलबजािणी होऊन 
सन २०१३ मध्ये उत्तीणक झालेल्या खात्याींतगकत कमकचाऱयाींना त्याींच्या पोलीस 
खात्यातील ननयुक्तीची तारीख जेषठतेसाठी गहृीत धरून फौजदारपदी ननयकु्ती 
देणयाच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायकिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, तथावप एकूण २८,११४ कमकचाऱयाींनी सदर परीक्षा 
ददली असून त्यापकैी १९,३८४ कमकचारी परीक्षा उत्तीणक झाले आहेत. 
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(२), (३) ि (४) विभागीय अहकता परीक्षा २०१३ मध्ये उत्तीणक झालेल्या 
उमेदिाराींपकैी ते खात्यात दाखल झालेला ददनाींक हीच सेिाजेषठता गहृीत धरुन 
पदोन्नतीच्या ररक्त पदािर, माहे ऑक््ोंबर, २०१३ ते जुलै, २०१४ पयतं एकूण 
१९०७ पोलीस कमकचाऱयाींना ्त या्त त याने तात्पुरती अभावित पोलीस उपननरीक्षक 
पदािर पदोन्नती देणयात आलेली आहे. तसेच माहे डडसेंबर, २०१६ पयतं ररक्त 
असलेल्या पदािर विभागीय अहकता परीक्षा २०१३ मध्ये उत्तीणक झालेल्या 
उमेदिाराींपकैी भरतीच्या ददनाींकाला सेिाज्येषठ असलेल्या पात्र उमेदिाराींना त्याींची 
पात्र-पात्रता तपासून तात्पुरती अभावित पोलीस उपननरीक्षक पदािर पदोन्नती 
देणयाची कायकिाही सुरु आहे. 
 

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

मुांबईतील ऐनतहालसि िामतूांच्या जीणोध्दाराच्या 
िामाांच्या ननिषामध्ये सिलत देण्याबाबत 

 

(३३) *  २८०२०   श्री.नारायण राणे :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने शहरातील िारसा िास्तूींचे काळजीपिूकक सींरक्षण आणण देखभाल 
(पररक्षण) करणयाच्या दृष्ीने विकास ननयींत्रण ननयमािलीतील ननयम ६७ मध्ये 
सुधारणा करुन िारसा िास्त ुजतन अधधननयम अधधननयलमत केल्याने मुींबईतील 
ऐनतहालसक िास्तुींचे जीणोध्दार प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मुींबईतील ऐनतहालसक 
िास्तुींच्या जीणोध्दाराच्या कामाींच्या ननकषामध्ये सिलत देणयाबाबत कोणती 
कायकिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशी बाब नाही. 
     पुरातन िास्तूींच्या जतनासींदभाकने बहृन्मुींबई विकास ननयींत्रण 
ननयमािलीच्या  विननयम ६७ मध्ये असलेल्या तरतदूीमध्ये शासनाने जानेिारी, 
२०१७ िा त्यादरम्यान सुधारणा केलेल्या नाहीत.  
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     उक्त विननयम ६७(३) चे तरतदूीनुसार  पुरातन िास्तूींच्या  यादीस 
शासनाने मान्यता देणेची तरतदू आहे. बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने विननयम ६७ 
च्या तरतदूीनुसार कायकिाही पूणक करुन सादर केलेल्या  एम, डी, एफ/उत्तर, 
एफ/दक्षक्षण, जी/उत्तर, जी/दक्षक्षण या प्रभागाींच्या सुधाररत पुरातन िास्तूींच्या  
यादीस शासनाकडून मींजूरी देणेत आलेली आहे.  
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िसई-विरार महानगरपाललिा पररिहन सेिेतील िामगाराांच्या 
किमान िेतनात िाढ िरण्याबाबत 

(३४) *  ३००९६   श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िसई-विरार महानगरपाललकेच्या पररिहन सेिेत काम करणाऱया कमकचाऱयाींना 
राज्य शासनाच्या “सािकजननक मो्र िाहतूक सींबींधातील कामधींदा” या 
ननकषानुसार ककमान िेतन ददले जात आहे ते महानगरपाललकेच्या ककमान 
िेतनाच्या तुलनेत कमी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त महानगरपाललकेच्या पररिहन सेिेत काम करणाऱया 
कमकचाऱयाींिर अन्याय करून त्याींचे ककमान िेतन राज्य शासनाच्या “सािकजननक 
मो्र िाहतकू सींबींधातील कामधींदा” या ननकषानसुार ददले जाणारे ककमान िेतन 
कमी असल्याने त्याींचे आधथकक नुकसान होत असल्याने या कमकचाऱयाींना 
महानगरपाललकेच्या इतर कमकचा-याींना ददल्या जाणा-या िेतनानुसार ककमान 
िेतनात िाढ करणयाबाबत मा.मुख्यमींत्री, मा.पररिहन मींत्री, मा.कामगार 
राज्यमींत्री,  कामगार आयुक्त तसेच सधचि, कामगार विभाग याींच्याकड ेददनाींक 
३१ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास िसईचे माजी लोकप्रनतननधीींनी लेखी 
पत्राद्िारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िसई-विरार महानगरपाललकेच्या पररिहन सेिेतील कमकचाऱयाींना 
ककमान िेतनाचे ननकष लागू करून महापाललकेच्या इतर कमकचाऱयाींना ददल्या 
जाणाऱया िेतनानुसार ककमान िेतन देणयाबाबत शासनाने ननणकय घेऊन कोणती 
कायकिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत.? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) नागरी क्षेत्रातील स्थाननक स्िराज्य सींस्थामधील अनुसूधचत 
रोजगारातील कामगाराींना ककमान िेतन दराची अींमलबजािणी करणयाबाबत 
ददनाींक २२/०१/२०१६ रोजी पररपत्रक ननगकलमत करणयात आले आहे. 
    उक्त पररपत्रकाचे का्ेकोर पालन करणयाच्या सूचना आयुक्त, िसई-विरार 
शहर महानगरपाललका याींना देणयात आल्या आहेत. 
 

 

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

राज्यात गुन्हे तपासाची प्रकक्रया जलदगतीने िरण्याबाबत 
 

(३५) *  २६९०९   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गेल्या १५ िषाकत विविध प्रकारच्या फौजदारी स्िरुपाचे एकूण ५२ 
लाख १५ हजार ४८९ गुन्हे पोलीस ठाणयाींमध्ये नोंदविणयात आल्याचे ननदशकनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गुन्हयाींपैकी राज्यात गुन्हे शाबबतीचे प्रमाण केिळ १८ ्क्के 
असल्याचे एसीबीमाफक त दाखल होणा-या ख्ल्याींविरुध्द ननदशकनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तपास प्रककया जलदगतीने होणयाकररता शासनस्तरािर काय 
कायकिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) लाच लुचपत प्रनतबींधक विभागाने दाखल केलेल्या गुन््यामध्ये सन २००८ ते 
२०१६ या कालािधीत मा.न्यायालयाने एकूण ३७५६ प्रकरणामध्ये ननकाल ददलेला 
असून यापकैी एकूण ८६३ प्रकरणामध्ये गुन्हा शाबबत झाला आहे. यानुसार लाच 
लुचपत प्रकरणाींमध्ये दोषलसध्दीचे प्रमाण २२.९७ ्क्के आहे. 
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(३) गुन््यातील दोषलसध्दीचे प्रमाण िाढविणेबाबत शासनाचे ददनाींक १२/५/२०१५ 
चे १४ शासन ननणकयान्िये सिक पोलीस घ्काींना सूचना देणयात आल्या आहेत 
तसेच पोलीस महासींचालक, महाराषट्र राज्य, मुींबई याींचे ददनाींक २७/१०/२०१५, 
१८/०४/२०१६, १२/०८/२०१६ ि ददनाींक १/१२/२०१६ च्या पररपत्रकान्िये राज्यातील 
सिक पोलीस घ्क प्रमुखाींना सूचना देणयात आलेल्या आहेत. उपरोक्त 
उपाययोजनाींच्या पररणामस्िरुप सींचालक, अलभयोग सींचालनालय याींच्या 
अहिालानुसार राज्यातील फौजदारी प्रकरणातील दोषलसध्दीच्या प्रमाणात सन 
२०१३-१४ मध्ये ३५.९१%, २०१४-१५ मध्ये ५१.४९%, २०१५-१६ मध्ये ५६.७७% ि 
जानेिारी, २०१७ अखेर ५८.८७% अशी िाढ झालेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

जव्हार (स्ज.पालघर) येथील जयसागर धरणातील गाळ िाढण्याबाबत 

(३६) *  ३०४४९   श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जव्हार (जज.पालघर) येथे सन १९६२ साली बाींधणयात आलेल्या जयसागर 
धरणात गाळ साचल्यामुळे पाणयाचा साठा कमी झाला असून माहे एवप्रल ते जनू 
या कालािधीमध्ये पाणी ी्ंचाईची शक्यता ननमाकण होत असल्याने पाणी कपात 
करणयात येते. त्यामुळे जव्हार शहरास दरिषी दोन ददिसाआड पाणीपुरिठा 
करणयात येत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशकनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त धरणातील गाळ न काढल्याने जव्हार शहरातील नागररकाींना 
गाळ लमश्रीत पाणी त यािे लागत असल्याने नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन धरणातील गाळ काढून 
ननयलमत पाणीपुरिठा करणयाबाबत कोणती कायकिाही केली िा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) गाळ साचनू पाणी साठा कमी झाल्याने पाणी ी्ंचाईची 
शक्यता ननमाकण झाली आहे, हे खरे नाही. 
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     जयसागर धरणातून पाणयाची गळती होत असल्याने नोव्हेंबर, २०१५ ते  
मे, २०१६ या कालािधी करीता आठिड्यातनू दोन ददिस पाणी कपात करणयात 
येत होती. तथावप, माहे डडसेंबर, २०१६ अखेर धरणाची गळती थाींबविणयात आली 
असून आता शहरास ननयलमत पाणीपुरिठा करणयात येतो. 
(२) ि (३) सदर धरण हे बींधारा स्िरुपातील असून आज-ूबाजूच्या डोंगर 
उतारािरुन आलेले पािसाचे पाणी नैसधगककररत्या खोलग् भागात साठविले जाते. 
सदर भाग खडकाळ स्िरुपाचा असल्याने पाणयाबरोबर माती िाहून ती तळाशी 
साचल्याने गाळ ननमाकण झाला आहे, अशी िस्तजूस्थती नाही. 
      नगरपररषदेकडून जलशुध्दीकें द्रात प्रकक्रया करुन पाणीपुरिठा केला जातो. 
पाणयाचे नमूने शासककय प्रयोग शाळेकडून ननयलमतपणे तपासून घेणयात आले 
असून पाणी गाळ लमश्रीत नसल्याचे तसेच ते वपणयास योग्य असल्याचे प्रमाणणत 
केले आहे.   
       भविषयातील उपाययोजना म्हणनू जयसागर धरणामधून िाहून जाणारे 
पुराचे पाणी अडिून नविन बींधारा बाींधणयाकरीता िलैशषट्यपूणक योजनेतनू ददनाींक 
२४/०८/२०१६ रोजीच्या शासन ननणकयानुसार रुपये १.६० को्ी इतका ननधी 
वितरीत करणयात आला आहे. सदर कामाचे सींकल्पधचत्र तयार करणयाची 
कायकिाही मेरी या सींस्थेकडून सुरु असून पढुील आधथकक िषक अखेरीस सदर काम 
पुणक होणे अपेक्षक्षत आहे. यामुळे पाणी साठिण क्षमतेत िाढ होणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
िडाळा-िासारिडिली या प्रमतावित मेरो मागच प्रिल्पाबाबत 

(३७) *  २७६८३   अॅड.ननरांजन डािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४८५६ ला 
हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िडाळा-कासारिडिली या प्रस्तावित मेट्रो प्रकल्पाचे भूलमपजून मा.पींतप्रधान 
याींचे हस्ते ददनाींक २४ डडसेंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास करणयात आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्तावित िडाळा-कासारिडिली ठाणे मेट्रो याकररता सुमारे १४ 
हजार ५४९ को्ी रुपये खचाकचा या प्रकल्पाचा आराखडा असून माहे जून, २०१९ 
पयतं प्रकल्प पुणक करणयात येणार असल्याचे भूलमपुजनाच्या प्रसींगी शासनामाफक त 
घोवषत करणयात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर ठाणे मेट्रो प्रकल्पासाठी ननधीची उपलब्धता कोणत्या प्रकारे 
करणयात येणार आहे, तसेच त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे. 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) मेट्रो मागक-४ या प्रकल्पाच्या पूणकत्िाची एकूण खचक रुपये १४,५४९ को्ी आहे 
आणण मेट्रो मागक-४ हा प्रकल्प जुलै, २०२१ पयतं पूणक करणयास मान्यता लमळाली 
आहे.  
(३) ि (४) सदर प्रकल्पासाठी प्राधधकरणामाफक त एकूण सुमारे रुपये ६९४० को्ी, 
राज्य शासनामाफक त दयु्यम कजक सहाय्य रुपये ३६९३ को्ी तसेच जागनतक 
बँक/एलशयन विकास बकँ/जपान आींतरराषट्रीय सहकायक सींस्था इत्यादी 
आींतरराषट्रीय वित्तीय सींस्थेमाफक त कजक सहाय्य म्हणनू रुपये ३९१६ को्ी इतका 
ननधी उभारािा लागणार आहे. या कामाची सविस्तर ननविदा काढणयात आलेली 
असून पढुील प्रकक्रया प्रगती पथािर आहे. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   उत्तमलसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूिक सिक प्रकक्रया महाराषट्र विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करणयात आली आहे. 
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