
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १०४ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

चांद्रपूर जिल् ्यातील सावली येव ेनवीन पोलीस स् टेशन मांिूर िर याबाबत 
  

(१)  ५४३१ (०६-०४-२०१५).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), अडॅ.यशोमती ठािूर (ततवसा), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) चींद्रपूर जिल् ्यातील सायली यसहस सरा यपुा्पुयनवी नयीन पोलीस े ्सशन न मींिूर कर यात ेलस 
असून सदर पोलीस े ्सशन नचस कामकाि रशाशन ासक य नयनातील ाका म म म यस सुम  ेरस  
कायदा ेणि सुव् यये हसच् या ष्ष ्ीनस ेणि याढतस कामकाि, तससच अधिकारी कमच्ारी याींना 
बस यास रोत असलसली अपुरी व् यये हा या कारिामू स सदर खोली अपुरी प त असल् यामू स 
नागररकाींनी यारींयार सायली यसहस पोलीस े ्सशन नची नयीन रशाशन ासक य ामारतीचस बाींिकाम कम न 
दस याची मागिी कस लसली ेरस  तससच  या मागिीच् या अनुपुींगानस  नागपूर यसहील हरया ी 
अधियसशन न २०१४ च् या दर यान सायि्ननक बाींिकाम वयनागाच् या कपात सुचनसवायारा शन ासनाक स 
मागिी कस ली असून अवायापरी या कामाींना मींिूरी रशााप् त ाालसलस नसल् याचस हदनाींक २० िानसयारी 
२०१५ या या समुारास ननदशन न्ास ेलस ेरस, रस खरस ेरस काय , 
(२) असल् यास, सदर  बाींिकाम कर यासा र रा य शन ासनानस कोिती कायय्ारी कस ली या 
कर यात यसत ेरस, 
(३) नसल् यास, वयलींबाची  कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१५) : (१) य (२) चींद्रपूर जिल््यातील सायली पोलीस 
े स्शन नच्या रशाशन ासक य ामारत बाींियासा र ाकूि म पयस १,०२,०८,००० ातका ननिी वयतरीत 
करयात ेला असून पोलीस े स्शन नच्या रशाशन ासक य ामारतीचस बाींिकाम सुम  करयात ेलस 
ेरस  
(३) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
  



वय स  १०४ (2) 

मुांबईतील देवनार पोमलस ठाणे इमारतीच्या दरुुस् तीबाबत 
  

(२)  ५७३९ (०७-०४-२०१५).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबईतील दसयनार पोललस  ा याच्या ामारतीची अ यींत दयनीय जेहती ााली असून  
छताचस प् लाे ्र सतत कोस त असल् यानस पोललसाींना िीय मु रत ऊस न काम करायस लागत 
असल् याचस मारस िानसयारी, २०१५ च् या दर यान ननदशन न्ास ेलस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल् यास, या पोलीस  ा याच् या दमु े तीक स याींरयार तरारार कम नरी दलुष् ह रोत ेरस, रस 
खरस ेरस काय, 
(३) असल्यास, सदर रशाकरिी कोिती कायय्ारी कस ली या करयात यसत ेरस, 
(४) नसल् यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१), (२) य (३) दसयनार पोलीस  ायाची ामारत 
बरृन्मुींबई मरानगरपाललकस च्या पशन युिगरृाच्या पररसरात असून, सदर ामारतीच्या सींरचनामक 
दमु ेतीच्या कामासा र बरृन्मुबई मरानगरपाललकस क ून कायय्ारी करयात यसत ेरस  
(४) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
  

मुांबई पामलसाांनी उभारलेल् या बीट चीि  बांद असल्याबाबत 
  

(३)  ७५९४ (०७-०४-२०१५).   श्री.पराग अळवणी (ववलेपाले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील सुरष हसच् या ष्ष ्ीनस पोललसाींच् या रशा यसक वयनागात बी् चीक   नार यात ेलसली 
ेरस, परींतु  याींची ननगा न राखल् यामु स य सतत दलुष् ह कस ल् याम ुस ब-याच वयनागातील बी् 
चीक  बींद प लसलस ेरसत, रस खरस ेरस काय, 
(२)  असल्यास, बी् चीक  नसलसल् या वयनागाींम यस चो-या तससच ातर गुन् ्याींचस रशामाि याढलस 
ेरस रस री खरस ेरस काय, 
(३)  असल् यास  बी् चीक ची  व् यये हा पूयय्त करयात यसईल काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१५) : (१), (२) य (३) रस खरस नारी  

___________ 
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दोडमागग (जि.मसांधुदगुग) येव ेपोमलसाांसाठी तनवास व्यवस्वा िरयाबाबत 
  

(४)  ८००५ (०७-०४-२०१५).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दो माग(् जि लसींिुदगु)् तालकु्यासा र ेयतींत्र पोललस  ायाचा दिा ् पाच यपुा्पूयनवीच रशााप्त 
ााला परींतु पोललस यसारतीचा रशाश्न िागसअनायी अवायापी रशालींबबत असल्याचस नुकतसच मारस 
िानसयारी, २०१५ मयस या या दरयान ननदशन न्ास ेलस ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२)  असल्यास, पोललस अधिकारी य कमच्ारी खािगी िागसत नाड्यानस रारत ेरसत, रस री 
खरस ेरस काय, 
(३) असल्यास, यसारतीसा र िागा उपलब्ि कम न दसयाबाबत शन ासन ेतरायर कोिती 
कायय्ारी करयात ेली ेरस या यसत ेरस, 
(४)  नसल्यास, वयलींबाची  कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१५) : (१), (२) य (३) लसींिुदगु ् जिल््यातील दो ामाग ्पोलस 
 ायातील पोलीस अधिकारी/कमच्ा-याींन ननयास व्ययेहससा र शन ासक य िागा उपलबि कम न 
ऊसयासा र पा पुराया करिसत यसत ेरस  
(४) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) येवील पोलीस वसाहतीची इमारत िालबा्य झाल्याबाबत 

 

(५)  १११७४ (०६-०४-२०१५).   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधगन), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्रीमती मोतनिा रािळे (शेवगाांव - पावडी), श्री.भास्िर 
िाधव (गुहागर), श्री.हनमुांत डोळस (माळमशरस), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :-  

(१) श्रीगोंदा (जि अरमदनगर)  यसहील पोलीस यसारतीची ामारत कालबा्य ााली असून सयत््र 
ऊािीचस साम्रा य पसरलसलस ेरस री ामारत कस व् रारी कोस ून मो ा अपऊात रो याची शन क् यता 
ननमा्ि ााली ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल् यास, यासींदनात् चीकशन ी कर यात ेल ेरस काय, 
(३) असल् यास,चीकशन ी काय ेढ ून ेलस य पोलीस यसारतीची नयीन अवायायत ामारत 
बाींि यासा र शन ासनानस कोिती उपाययोिना कस ली या कर यात यसत ेरस, 
(४) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१५) : (१), (२) य (३) श्रीगोंदा यसहील पोलीस ननयाेहानामिील 
२ अधिकारी ननयासेहानस य १ कमच्ारी ननयासेहन नादमु ेत असल्यानस सयि्ननक बाींिकाम 
वयनागाक ून दमु ेती करयात यसत ेरस  
(४) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
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रत् नाधगरी जिल् ्यातील पोलीस वसाहतीांची देखभाली अभावी ददुगशा झाल्याबाबत 
  

(६)  १२४४३ (०७-०४-२०१५).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र नाधगरी  जिल् ्यातील पोलीस यसारतीींची दसखनाली अनायी दद्ुशन ा ाालसली असून सदर 
यसारतीींच् या दसखनालीचस अींदािपत्रक तयार कर यात ेलस असूनरी ननिी अनायी दसखनालीचस 
काम करिसत यसत नारी, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल् यास, सदर ननिी उपलब् ि रोिसबाबत कोिती कायय्ारी कस ली या करयात यसत ेरस, 
(३) नसल् यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१५) : (१) य (२) पसलीस यसारतीतील ामारतीची ननयलमत 
दसखनाल य दमु ेती सायि्ननक बाींिकाम वयनागाक ून करयात यसतस  वयशन सपु दमु ेतीसा र 
अींदािपत्रक तयार कम न सष हम मान्यतससा र पा वययात यसतस य मान्यतसनींतर दमु ेतीची 
रशाक्ररारया करयात यसतस  
(३) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
  

लातूर जिल् ्यातील पोलीस िमगचा-याांची तनवासस् वाने रहा यायो य नसल् याबाबत 
  

(७)  १३३०० (०७-०४-२०१५).   श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातूर जिल् ्यातील पोलीस कमच्ा-याींची ननयासे हानस ररा यायो य नसल् याची बाब हदनाींक 
१ ड सेंबर, २०१४ रोिी या  या समुारास ननदशन न्ास ेली ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल् यास, सदर ननयासे हानाींची दमु े ती कर याबाबत शन ासनानस कोिती कायय्ारी कस ली या 
कर यात यसत ेरस, 
(३) नसल् यास, वयलींबाची  कारिस काय ेरसत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१५) : (१) ाकूि ९२५ पकै  २८० रारयास अयोय ेरसत  
(२) पोलीस कमच्ा-याींच्या ननयाेहानाींची दमु ेती करयाची बाब शन ासनाच्या वयचारािीन ेरस  
(३) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
  

धुळे जिल््यातील मेहेदांळे गावान ेगेल्या १८ वषागत महापामलिेच ेसमुारे १ िोटी १० लाख 
रुपयाांचे पायाच ेबील विववले असल्याबाबत 

  

(८)  १६४५८ (११-१०-२०१५).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्र ), 
अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपूरी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) िु स जिल््यातील मसरसदीं स गायानस गसल्या १८ यपुा्त मरापाललकस चस सुमारस १ को्ी १० लाख 
म पयाींचस पायाचस बील हकवयलस असल्यानस या गायाचा पािीपुरय ा बींद कस ला असल्याचस मारस मस, 
२०१५ दरयान ननदशन न्ास ेलस ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, पायासारख्या अयायश्यक गोष्ीींचा पूयय्त पुरय ा करयाच्या ष्ष्ीनस शन ासन 
या हकबाक त सु् दसयाच्या ष्ष्ीनस कारी उपाययोिना करिार ेरस काय, 
(३) असल्यास, याचा तपशन ील काय, 
(४) सदर तपशन ील उपलब्ि नसल्यास, यामागील वयलींबाची कारिस काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१) रस खरस ेरस  
     मसरेंद स ग्रामपींचायतीक स ि ुस मरानगरपाललकस ची पािी बीलाची मागील १८ यपुा्पासूनची 
हकबाक  रक्कम म   १ को्ी ेरस  मरानगरपाललकस ची ेधहक् जेहती चाींगली नसल्यानस य री 
यसूली रोिस ेयश्यक असल्यानस हद  १४.५.२०१५ रोिी सदर पािीपुरय ा बींद करयात ेला 
रोता  
(२) सींबींधित ग्रामपींचायतीनस हक त रक्कम ्प्प्या्प्प्यानस नरयाचस ेश्यालसत कम न,      
म   ५००००/- हकबाक  पो्ी िमा कस ल्यानींतर सदर पािीपुरय ा मस २०१५ मयस पुयय्त सुम  
करयात ेला ेरस  हकबाक मयस मरानगरपाललकस नस कोितीरी सु्  हदलसली नारी  
(३) रशाश्न उवा् ायत नारी  
(४) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
धुळे जिल््यात सोशल कक्रडाक्लबच्या नावान ेअवैध धांदे सुरु असल्याबाबत 

(९)  १६५१४ (१२-०८-२०१५).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्र ), 
अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िु स जिल््यात मोठ्या रशामािात अनसक ह कािी सोशन ल क्ररार ाक्लबच्या नायानस प याचस 
क्लब, िुगाराचस अड् स चाल ु असून अयैि सायकारी, अयैि दाम  वयरार , या मायमातनू 
कोट्यायिी म पयाींची अलाढाल रोत असल्याबाबत जिल्राधिकारी याींच्याक स मारस ावरशाल, २०१५  
मयस ननयसदन करयात ेलस ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रशाकरिी कोिती कारयाई कस ली या करयात यसत ेरस, 
(३) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) रोय  
(२) जिल््यात ाकूि ४७ सोशन ल क्लब िमद्ाय ेयुक्ताींनी नोंदिी कस लसलस असून यामयस 
कोियारी रशाकारचा अयिै, िुगार अयैि सायकारी, दाम  वयरार  कस ल्याचस ेढ ून ेलस नारी  
चाल ु यपुनवी पोलीसाींची निर चुकयून अयिै क्लब चालवयिाऱ्या २ सोशन ल क्लब य ५ अयैि 
िुगार अड् याींयर कारयाई करयात ेली ेरस  
(३) वयलींब ाालसला नारी  

___________ 
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नागपूर येवील सेंरल िलेमध्ये मोबाईल व मसमिाडग िप्त िेल्याबाबत 
  

(१०)  १७०४९ (१२-०८-२०१५).   श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) नागपूरच्या सेंट्रल िसलमयस सुम  असलसल्या ाा ाा तीत सात हदयसात ५१ मोबाईल ेणि 
कारी लसमका  ्िप्त करयात ेल्याचस मारस ावरशाल, २०१५ मयस या यादरयान ननदशन न्ास 
ेलस ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, शन ासनानस यासींदना्त सखोल चीकशन ी कम न सींबींधिताींयर काय कायय्ारी कस ली 
ेरस या करयात यसत ेरस, 
(३) अवायाप कोितीच कायय्ारी कस ली नसल्यास वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१) रोय  
(२) हदनाींक ३१.०३.२०१५ रोिी पाच बींदी पललायनानींतर कारागरृात वयवयि पहकामार््त 
ा या ऊसयात ेल्या असून यामयस मोबाईल चािर्, बॅ्री, लसमका  ् य अींमलीपदाह ्
ेढ ून ेलसलस ेरसत  
     बींदी पलायन रशाकरिी या कारागरृाचस १ अधिष हक, २ यररष  तुम ीं गाधिकारी, २ 
तुम ीं गाधिकारी श्रसिी-२, २ रयालदार, ३ रष हक याींना ननलींबबत करयात ेलस असून मोबाईल 
रशाकरिात श्री श्रीकृषि दसयराय रारा स्, रष हक यास ब तर्् करयात ेलसलस ेरस  
    तससच ातर १८ सींशन यीत कमच्ाऱ्याींना या कारागरृात ातर कारागरृात सींलन करयात 
ेलसलस ेरस  य याींची वयनागाबारसर बदली करिसबाबतचा रशाेताय कारागरृ मराननररष हक याींचस 
कायाल्यास सादर करयात ेलसला असून यापैक  तीन कमच्ाऱ्याींची वयनागाबारसर बदली 
करयात ेलसली ेरस  
    तससच ा तीत ेढ ून ेलसल्या मोबाईल रशाकरिी २ तूम ीं गाधिकारी श्रसिी-२ याींची 
वयनागीय चीकशन ी कम न योय ती कायय्ारी करयाचा रशाेताय कारागरृ उपमराननरीष हक, पुय ्
वयनाग, नागपूर याींना सादर करयात ेला ेरस  
(३) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
  

नाांदेड शहरातील अांतगगत मसमेंट रस्ते ड्रनेेि लाईन टाियासाठी खोदयात आल्याबाबत 
  

(११)  १७०९८ (११-०८-२०१५).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.मधुिरराव चव्हाण (तळुिापूर), प्रा.ववरेंद्र िगताप 
(धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) नाींदस  शन ररातील अींतगत् लसमें् रेतस ड्रसनसि लाईन ्ाकयासा र खोदयात ेलस असून रस 
रेतस  रावयक मुदतीत पुि ् न ााल्यास पायसाळ्यात अनसक नागातील रेतस बींद रोिार 
असल्याचस मारस मस २०१५ मयस या या सुमारास ननदशन न्ास ेलस ेरस, रस खरस ेरस काय, 
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(२) असल्यास, नाींदस  शन ररातील तरो ा खु य ब ु नागातील ड्रसनसि लाईनचस कामस मागील दोन 
महरन्यापासून धिया गतीनस सुम  असल्यानस नागररक त्रेत ाालस ेरसत रस पारता यरील कामस 
यरीत पुि ्करयाबाबत शन ासनानस कोिती कायय्ारी कस ली या करयात यसत ेरस, 
(३) नसल्यास, यामागील वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) रस खरस नारी  
(२) तरो ा (खु) य (ब ु) नागातील ड्रसनसि लाईनचस कामाची दसयकस  ननिी अनायी रशादान करयात 
ेलसली नसल्यानस कीं त्रा्दाराची कामाची गती मींद ेरस  िस रेतस ड्रसनसिलाईनचस काम करतसयस सस 
खोदयात ेलस रोतस या रेयाचस (Restoration) दमु ेतीची कामस करयात ेलसली असून 
यामु स पायसाळ्यात कु लसरी रेतस बींद रोिार नारीत  या योिनसची कामस गतीनस करयाबद्दल 
कीं त्रा्दारास मरानगरपाललकस नस ेदसशन ीत कस लस ेरस  
(३) रशाश् न उवा् ायत नारी  

___________ 
नाांदेड येवील वशैालीनगर टी पाईंट ते हदलराि नगर - सांतोष नगर  

पयतं िाणा-या रस्त्याचे िाम िरयाबाबत 
  

(१२)  १७१०९ (११-०८-२०१५).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) तरो ा (ब्रु), नाींदस  यसहील यशैन ालीनगर ्ी पाईं् तस हदलराि नगर - सींतोपु नगर पयतं 
िािा-या रेयाचस काम मरानगरपाललकस नस राती ऊसतलस ेरस परींतु मागील अनसक हदयसापासनू 
असलसलस वयिसचस खाींब बािूला न काढताच तस रेयाच्या मिोमि  सयून रेयाचस काम कस लस 
िात असल्यानस रा रेता पुि ् ााल्यानींतर यसहस यारनाींचस मो स अपऊात रोतील अशन ी लनती 
व्यक्त कस ली िात असल्याचस मारस मस, २०१५ मयस या या समुारास ननदशन न्ास ेलस ेरस, रस 
खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, सदर रशाकरिी शन ासनानस कोिती कायय्ारी कस ली या करयात यसत ेरस, 
(३) नसल्यास, यामागील वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) रस खरस ेरस  
(२) सदरील रो यर रेयाचस मयस असलसलस ाकूि ४ ाच ्ी पोल य ४ ाल ्ी पोल पैक  ३ 
ाच ्ी पोल य ३ ाल ्ी पोल रेयाच्या क सला ेहलाींतरीत कम न, ररदारीस अ ह ा दरू 
करयात ेला ेरस उयर्ीत पोल य ाक ाल ्ी पोल यसया े यड्यात मरावयतरि क ून 
परयानगी लम ाल्यानींतर रेयाच्या क सला ेहलाींतरीत करयात यसतील  
(३) सदरील कामासा र मरावयतरि कीं पनी, नाींदस  याींच्याक ून वयि खीं ीत कम न काम 
करिससा र परयानगी रशालींबबत असल्याकारिानस वयलींब ााला ेरस  परयानगी रशााप्त रोताच 
मरानगरपाललकस क ून काम पूि ्करयात यसईल  

___________ 
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नाांदेड जिल््यातील िाबरानगर पयागयी पाणी पुरवठा योिनेचा  
महापामलिा प्रशासनाने पाठववलेला प्रस्तावाबाबत 

  

(१३)  १७११२ (२९-०८-२०१५).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 

(१) नाींदस  जिल््यातील काबरानगर पया्यी पािी पुरय ा योिनसचा मरानगरपाललका रशाशन ासनानस 
पा वयलसला रशाेताय राय शन ासनानस मींिूर कम न सरा महरन्यापसष हा अधिक कालायिी ााला 
असला तरी शन ासनानस मींिूर कस लसल्या १४ को्ी ७० लाख म पयापैक  ाक म पया दसखील ेियर 
नाींदस  मनपाला हदलसला नसल्याचस मारस मस, २०१५ रोिी या या सुमारास ननदशन न्ास ेलस ेरस, 
रस खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, मागील क्रकयसक यपुा्पासून नाींदस  शन रराला वयषिुपूरी िलाशन यातनू पािी पुरय ा 
कस ला िातो शन रराची लोकसींख्या ापाट्यानस याढत ेरस यामु स वयषिुपूरी िलाशन यायर ताि 
यसयू लागला ेरस या यपुनवी पा स चाींगला रोत नारी या या यपुनवी लसदसश्यर य यसलदरी या 
िरिातून पािी घ्यायस लागतस रस पािी ऊसताना रशाशन ासनापुढस अनसकदा अ चिी ननमा्ि रोतात रस 
्ा यासा र नाींदस  मरानगरपाललकानस काबरानगर पयाय्ी पािीपुरय ा योिनसचा रशाेताय 
मींिूरीसा र शन ासनाक स पा वयला असूनरी याबाबत कोितीरी कायय्ारी करयात यसत नसल्यानस 
नागररकाींची पायाकररता गैरसोय रोत ेरस रस पारता शन ासनानस कायय्ारी कस ली या करयात 
यसत ेरस, 
(३) नाींदस  शन रराला वयषिूपरी िलाशन यातनू पािी पुरय ा करयात यसत असनू यसहनू पायाची 
उचल कस ली िातस तसहस फ्लो लम्र बसवयलस ेरसत  याम ुस ाकूि क्रकती पािी उचलयात ेलस 
याची नोंद ऊसिस शन क्य रोतस  मात्र को्ीतीह ् य लस कोतील पींपरा सचस फ्लो लम्र दोन 
यपुा्पासून बींद ेरसत  पररिामी वयषिुपूरी रशाकल्पातून उचलल्या िायाचस मोिमापच रोत 
नसल्यानस मारस ावरशाल २०१५ मयस या या दरयान ननदशन न्ास ेलस ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त रशाकरिी शन ासनानस चीकशन ी कम न सींंींबींधिताींयर कोिती कायय्ारी कस ली 
ेरस या करयात यसत ेरस, 
(५) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) रस खरस नारी  
     सप् े्ंबर, २०१५ च्या नतसऱ्या े यड्यात नाींदस  याऊा ा मरानगरपाललकस ला म  ६.४६ को्ी 
ातका ननिी वयतररत करयात ेला ेरस  
(२) नाींदस  याऊा ा शन रर मरानगरपाललकस च्या काबरानगर पया्यी पािी पुरय ा योिनसच्या 
रशाेतायास शन ासनानस हदनाींक २०/०८/२०१४ रोिी रशाशन ासक य मान्यता हदली  मरानगरपाललकस नस 
हदनाींक १२/०९/२०१४ कामासा र ननवयदा रशालसद कस ली य हदनाींक १३/०२/२०१५ रोिी कीं त्रा्दारास 
काया्रींन ेदसशन  हदलस ेरसत सवायजेहतीत योिनसची ९० ्क्कस  कामस पूि ्ााली असून नोव्रेंबर, 
२०१५ च्या पहरल्या े य ा अखसर योिना काया्जन्यत करयाचस ननयोिन कस लस ेरस  
 



वय स  १०४ (9) 

(३) रस अींशन त: खरस ेरस  परींतू को्ीतीह ्य लस कोतील पींप रा स यम न पािी  पासा कस लसलस 
मोिमाप रस तसहील यापरात असिाऱ्या वयवायुत पींपाच्या ड ेचाि ् (ेत्राय) नुसार मोिमाप 
करयात यसतस  सदर ह कािी फ्लोमी्र बसवययासा रची कायय्ारी रशागतीपहायर ेरस  
(४) फ्लोमी्रबाबत सींबींधिताींयर काया्लयीन कायय्ारी चाल ूेरस  
(५) रशाश् न उवा् ायत नारी  

___________ 
  

वडूि (ता.खटाव, जि.सातारा) येव ेअज्ञात चोरटयाांनी तीन दिुाने फोडल्याबाबत 
  

(१४)  १७२४२ (१२-०८-२०१५).   श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दषिण), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) य ूि (ता ख्ाय, जि सातारा) यसहस अज्ञात चोरट्याींनी तीन दकुानस र्ो ून ७३ रिार म पयाींचा 
ऐयि प वयला असल् याचस मारस ावरशाल, २०१५ मयस या या दर यान ननदशन न्ास ेलस ेरस, रस 
खरस ेरस काय, 
(२) असल् यास, सदर दकुान र्ो ीच् या सींदना्त कोिती कारयाई  कस ली या कर यात यसत ेरस, 
(३) नसल् यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) रशाश्नात नमूद रशाकरिात ३ दकुानस र्ो ून म   ७४४५०/- 
चा ऐयि चोम न नसल्याबाबत य ूि पोलीस  ािस यसहस हद  १७/०३/२०१५ रोिी गु र नु  ३८/२०१५ 
ना दीं वय  कलम ४५७,३८० रशामािस गुन्रा दाखल ेरस  
(३) उक्त नमूद गुन््याींत २ ेरोपी ननषपन्न असून यापैक  १ ेरोपीस अ्क करयात 
ेली असून याचसक ून गुन््यातीींल म  ६५००/- म पयस क्रकीं मतीचस २ मोबाईल रेतगत करयात 
ेलसलस ेरसत  
(४) वयलींब ाालसला नारी  

___________ 
  

चांद्रपूर जिल््यात गुन्हेगारी रोखयासाठी सोशल मीडडया लॅब उभारयात आल्याबाबत 
  

(१५)  १७५२८ (१२-०८-२०१५).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) चींद्रपूर जिल््यात गुन्रसगारी रोखिारी अयािुननक पहरली सोशन ल मीड या लॅब उनारयात 
ेल्याचस मारस मस, २०१५ च्यासुमारास ननदशन न्ास ेलस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, रायात रशायसक जिल््याींमयस अशन ा रशाकारस लॅब उनारयाबाबत कोिती 
कायय्ारी कस ली या करयात यसत ेरस, 
(३) नसल्यास वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१५) : (१) रोय, रस खरस ेरस  
(२) चींद्रपूर, अकोला, नाींदस , साींगली य मुींबई शन रर या ह कािी लॅब ेहापन ााल्या असून पुिस 
ग्रामीि ऊ्कामार््त सोशन ल लम ीया लॅब ेहापन करिस रशाेतावयत ेरस  
     तससच अरमदनगर, नीं ारा, हरींगोली, परनिी, सोलापूर (ग्रा), यालशन म, अमरायती शन रर 
याींस ेयश्यक ननिी य मनुषयब  उपलब्ि ााल्यायर य नालशन क शन रर, नागपूर शन रर, सातारा, 
रनाधगरी, नालशन क (ग्रा), नागपूर (ग्रा), कोल्रापूर, नींदरूबार ा  पोलीस ऊ्काींनी नवयषयात 
सोशन ल लम ीया लॅब ेहापन करयाची तियीि  सयली ेरस  
(३) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
  
मुांबईच्या सुरिेसाठी तैनात िेलेल्या बोटीांनी तनयमापेिा अत्यांत िमी तास गस्त घातल्याबाबत 
  

(१६)  १७५३० (१२-०८-२०१५).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) कें द्र शन ासनानस सागरी त् सरुष हा योिनसतींगत् नीकाींसा र गेत कालायिी ननजश्चत कस ला 
असताींना मुींबईच्या सुरष हससा र तनैात कस लसल्या बो्ीींनी ननयमापसष हा अयींत कमी तास गेत 
ऊातल्याचस मारस ावरशाल, २०१५ दरयान ननदशन न्ास ेलस ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, शन ासनानस या सींदना्त चीकशन ी करून सींबींधिताींयर कोिती कारयाई कस ली ेरस या 
करयात यसत ेरस, 
(३) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) रस खरस नारी  
    मुींबईच्या सुरष हससा र तैनात कस लसल्या ाकूि १२ बो्ीींनी मारस ावरशाल, २०१५ मयस मुींबईच्या 
पूय ्य पजश्चम सागर क्रकनारपट्टीयर ाकूि ६७४१ नॉ्ीकल मैल हदयसरात्र सागरी गेत कस ली 
ेरस  
(२) य (३) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
  

ठाणे आयुक्तालया अांतगगत हदवा, िीसा तसचे िल्याण ववभागातील  
िाटई येव ेनववन पोलीस ठाणे सरु िरयाबाबत 

  

(१७)  १७९०१ (१२-०८-२०१५).   श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेगाव), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण 
ग्रामीण), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवग), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), 
श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
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(१)  ािस शन रर पोलीस ेयुक्तालयाींअींतगत् असलसल् या मुींब्रा, हदया  य कल्याि वयनागातील 
का्ई नागातील याढया नागररकरि य याढया गुन्रयाचा वयचार करता कीसा य हदया यसहस 
नवयन पोलीस  ािस सुम  करयाबाबतची मागिी े हाननक लोकरशानतनीिीींनी तससच नागरीकाींनी 
कस ली ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, सदर रशाकरिी ेतापयत् कोिती कायय्ारी कस ली या करयात यसत ेरस, 
(३)  नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) अींशन त: खरस ेरस  
    कीसा य हदया रस दोन नवयन पोलीस  ािस ननमा्ि करयाबाबतची मागिी ेहाननक 
लोकरशानतननिीनी तससच नागररकाींना कस ली ेरस  
(२) य (३) नयीन हदया पोलीस  ािस ननमा्ि करयाबाबतचा रशाेताय वयचाराधिन ेरस  

___________ 
  

औरांगाबाद मध्यवती िारागहृातील िैद्याचा उपचारा अभावी मतृ्य ुझाल्याबाबत 
  

(१८)  १८०३८ (१२-०८-२०१५).   श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद पूवग) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद मययतनवी कारागरृ, रसुल्मिील जितेंद्र कीनतक िाीं स या  कैवायाची हदनाींक ३ 
ावरशाल, २०१५ रोिी रशाकृती बबऊ ल्याची माहरती  मुख्य तुम ीं गाधिकारी श्री  साींग स याींना दस नरी 
उपाचारासा र कारागरृातील म िालयात न पा वयल्यानस  मृयु ााल्याची ऊ्ना ननदशन न्ास 
ेली ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, कैदी जितेंद्र िाीं स ेिारी असताींनारी याला उपचारासा र न पा वयता 
तुम ीं गाधिकारी याींनी याचा छ  कस ल्यानस याचा मृय ूााल्याबाबत कारागरृातील कैदी सधचन 
रामसश्यर ताय स यानस मा  मुींबई उच्च न्यायाधिशन , अप्पर पोलीस मरासींचालक तहा कारागरृ 
मराननररष हक याींचसक स या ऊ्नसनींतर लसखी अिा्वायारस  तरारार कस ली ेरस, रस री खरस ेरस काय, 
(३) असल्यास, तरारारीच्या अनुपुींगानस अप्पर पोलीस मरासींचालक तहा कारागरृ मराननरीष हक 
याींनी चीकशन ी कस ली ेरस काय यात काय ेढ ून ेलस य यानसुार कोिती कारयाई 
करयात ेली या यसत ेरस, 
(४) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१५) : (१) खरस नारी  
(२) रस खरस ेरस  परींतु तुम ीं गाधिकारी याींनी छ  कस ल्यानस याचा मृयु ााला, री बाब खरी 
नारी  
(३) अिीष हक, औरींगाबाद मययतनवी कारागरृ याींनी चीकशन ी कम न या काया्लयास सादर कस लसल्या 
अरयालानसुार बींदी सधचन रामसश्यर ताय स रा कारागरृाची लशन ेत पा त नारी  सारखा या ा्च्या 
बारसर क्रर्रयासा र पराऱ्यायरील रष हक य अधिकारी याींच्याशन ी रुित ऊालतो य यादवययाद 
करतो ेणि ेयत:चस अेतीय य मरय ातर बींवायाींना दाखवययासा र नसरमी तपर असतो  
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    सदर बींवायाला कारागरृातील अधिकारी/कमच्ारी याींचसपासुन कोितारी िोका नारी  
    तससच मयत बींदी जितेंद्र िाीं स याींनस तो ेिारी असल्याबाबत श्री  साींग स तुम गाधिकारी 
याींना तरारार कस ली रोती य यास औपुिोपाचार दसयात ेलस नारी री बाब सय्े यी खो्ी य 
कारागरृ रशाशन ासनास बदनाम करयाच्या उद्दसशन ानस बींदी सधचन ताय स , याींनस तरारार कस ली ेरस  
सदर तरारार अिा्तील ेरोप सय्े यी खो स् ेरस य सु बुदीनस कस लसलस ेरसत  यामु स सदर 
तरारार अि ्दप्तरी दाखल करयात ेला ेरस  
(४) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
  

मीि ेहुपरी (जि.िोल्हापूर) येव ेपोलीसानी ताब्यात घेतलेल्या  
२५ ते ३० मोटार सायिली गायब झाल्याबाबत 

  

(१९)  १८५१७ (१२-०८-२०१५).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मीिस रुपरी (जि कोल्रापूर) यसहस पोलीसाींनी ताब्यात ऊसतलसल्या २५ तस ३० मो्ार सायकली 
गायब ााल्याचस  मारस मस, २०१५ च्या पहरल्या सप्तारात ननदशन न्ास ेलस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, पोलीसाींनी िप्त कस लसल्या सायकली याींच्या मालकाींना परत करिसबाबत  
कोिती कायय्ारी कस ली या करयात यसत ेरस, 
(३) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) रुपरी पोलीस े स्शन न यसहस मो्ार सायकल चोरीबाबत 
हद  १५/०१/२०१५ रोिी गु र नीं  ०६/२०१५ ना दीं वय  कलम ३७९ रशामािस य हद १९/०२/२०१५ रोिी 
गु र नीं  २१/२०१५ ना दीं वय  कलम ३७९ रशामािस असस दोन गुन्रस दाखल ाालसलस ेरसत  सदर 
दोनरी गुन््यात ेरोपीींना अ्क करयात ेली ेरस  
(२) नमुद गुन््यातील चोरी गसलसल्या मो्ार सायकल ताब्यात ऊसयून मा  न्यायालयाच्या 
ेदसशन ानुसार सींबींधित मालकास/क्रर्या्दीच्या ताब्यात दसयात ेल्या ेरसत  
(३) वयलींब ाालसला नारी  

___________ 
  

नागपूर येवे मोबाईल व् हॉटसअॅपद्वारे चॅहटांग िरुन नोिरी िर यास इच्  ुि 
 तरुणीांना देहववक्र  िर यास प्रवतृ् त िरणा-याांना अटि िेल्याबाबत 

  

(२०)  १८७२५ (१२-०८-२०१५).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधगन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर यसहस मोबाईल व् रॉ्सअॅपवायारस चॅह्ींग कम  नोकरी कर यास ाच् छुक तम िीींना 
िाळ्यात ओढल् यायर  याींना दसरवयरार  कर यास रशायृ त करिा-या ाका तम िीसर दोऊाींना अ्क 
कर यात ेल् याची ऊ्ना मारस ावरशाल, २०१५ च् या नतस-या सप् तारात ऊ ली, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल् यास, सदर ऊ्नसची शन ासनामार््त चीकशन ी कस ली ेरस काय, 
(३) असल् यास, चीकशन ीत काय ेढ ून ेलस य तवानुसार सदर ऊ्नसतील ेरोपीयर कोिती 
क क कारयाई कस ली या कर यात यसत ेरस, 
(४) अवायाप कोितीच कारयाई कस ली नसल् यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१५) : (१) रोय  
(२) रोय  
(३) पोलीस े स्शन न गिसशन पस  रद्दीत क्रर्या्दीस दोन ेरोपीींनी मोबाईल व्रॉ्सॲपवायारस चॅ्ीींग 
कम न क्रर्या्दीस नोकरी लाययाचस ेलमपु दसयून दसरवयरार  करयास रशायृत कस ल्याचस ेढ ून 
ेल्यानस ेरोपीस अ्क करयात ेली असून, पोलीस े स्शन न गिसशन पस  अपराि रार  
३४२९/२०१५ कलम ५(१)(क)(ग)(ऊ), ८(ख) वप्ा ॲक्् अन्ययस गुन्रा दाखल करयात ेला 
ेरस गुन््यात दोपुारोपपत्र मा न्यायालयात सादर करयात ेलस असून सया न्यायरशावयष  
ेरस  
(४) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
  

ववियदगुग निीि रामेश् वर खवशीवाडी (जि.मसांधुदगुग) येव े 
फ्रें च बनावटीची बेवारस लाईफ बोट सापडल् याबाबत 

  

(२१)  १९४९३ (१२-०८-२०१५).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) वयियदगु ्निीक रामसश् यर खयशन ीया ी (जि लसींिुदगु)्  यसहस फ्रें च बनाय्ीची बसयारस लाईर् 
बो् साप ल् याचस नुकतसच मारस मस, २०१५ म यस ननदशन न्ास ेलस ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल् यास, सदर बसयारस लाईर् बो् सींदना्त  चीकशन ी कर यात ेली ेरस काय, 
असल्यास,  यात काय  ेढ ून ेलस य तवानुसार कोिती कारयाई  कर यात ेली या यसत 
ेरस, 
(३) नसल् यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) सदर ह कािी साप लसली बो् नसनू ाम व्री  
ऑललींवपक अिें्ीना या बािय्रचा  लाईर् राफ्् रोता  
(२) लाईर् राफ््ची चीकशन ी करयात ेली असून, सदर लाईर् राफ्् वयियदगु ् बींदरात 
नाींगम न  सययात ेलसल्या ाम व्री  ऑललींवपक अिें्ीना या ्गचा रोता   सदर ्ग 
सा गाींयकर मायनीींग ाीं ेट्रीि रशाा लल  गोया या मालक चा असनू ्ग मालकायर वयियदगु ्
पोललसे स्शन न यसहस बींदर ननररष हक, वयियदगु ्याींचसक ून गुन्रा दाखल करयात ेलसला ेरस   



वय स  १०४ (14) 

याच रशामािस रशाादसलशन क बींदर अधिकारी, येंगुला् याींनी हदनाींक ११ मस, २०१५ च्या पत्रान्ययस याचा 
अरयाल सींबींधिताींना सादर कस ला ेरस  
(३) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
  

राज् यातील सत्र न् यायालयाांमध् ये (िलदगती-ववशेष न् यायालये) महहलाांवरील  
अत् याचाराबाबतची प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२२)  १९६५५ (१०-०८-२०१५).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड रािा), श्री.गुलाबराव पाटील 
(िळगाव ग्रामीण), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), श्री.अिुगन खोतिर (िालना) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) महरलाींयरील अ याचाराबाबतची रा यातील सत्र न् यायालयाींम यस (िलदगती-वयशन सपु 
न् यायालयस) मारस िानसयारी, २०१५ म यस रशालींबबत असलसल् या ११,८२३ रशाकरिाींपैक  मारस मस, २०१५ 
अखसर क्रकती रशाकरिस ननकाली काढ यात ेली ेरसत, रस खरस ेरस काय, 
(२) उयर्रत रशालींबबत रशाकरिस  यरसनस ननकाली काढ यासा र शन ासनानस कोिती उपाययोिना कस ली 
या कर यात यसत ेरस, 
(३) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१५) : (१) मारस िानसयारी, २०१५ तस मस, २०१५ या कालायिीत 
महरला अयाचाराबाबतची सत्र न्यायालयाक ून (िलदगती-वयशन सपु न्यायालयस) १,३०१ ातक  
रशाकरिस ननकाली  ननऊाली ेरसत  
(२) महरला अयाचाराची रशाकरिस वयशन सपु न्यायालय तससच िलदगती न्यायालया या 
न्यायालयाींमयस चालवययात यसतात  
     या रशाकरिामयस वप ीत व्यक्ती महरला ेरसत अशन ी रशाकरिस तात ीनस िलदगती 
न्यायालयाींक स यग ् करायीत, अशन ा सूचना सय ् रशािान जिल्रा य सत्र न्यायािीशन , रशािान 
न्यायािीशन  , नगर हदयािी न्यायालय, मुींबई, मुख्य मरानगर दीं ाधिकारी, मुींबई याींना उच्च 
न्यायालयाच्या हदनाींक २०/०३/२०१०, ०६/०९/२०११ य ०८/१०/२०१२ च्या पत्राींन्ययस सूचना दसयात 
ेलसल्या ेरसत  
     या जिल््याींच्या ह कािी महरला अयाचाराची/बलाकाराची रशाकरिस यासारख्या गींनीर 
ेयम पाची रशाकरिस िाेत रशामाित रशालींबबत ेरसत, अशन ी रशाकरिस रशााहयानस चालवययासा र  
िलदगती न्यायालयाींक स यग ् करायीत, असस शन ासन ननिय् रार ार््ीसी-२०१०/रशा रार ८३/न , 
हदनाींक २३ माच,् २०११ अन्ययस दसयात ेलसल्या ेरसत  
(३) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
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िल्याण-डोंबबवली महानगरपामलिा पररवहन सेवेत १८५ बसेस सामील होणार असल्याबाबत 
  

(२३)  १९९१७ (११-०८-२०१५).   श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवग) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कल्याि- ोंबबयली मरानगरपाललका पररयरन मयस कें द्र य राय शन ासनाच्या अनुदानातून 
१८५ बससस सामील रोिार असल्याची माहरती हदनाींक १५ ावरशाल, २०१५ रोिी या या दरयान 
उऊ क स ेली ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, हदनाींक ०१ मस, २०१५ पासून ४९ बससस चालवययात यसिार रोया, रस री खरस 
ेरस काय, 
(३) असल्यास, सदर बससस चाल ूकरयात ेल्या ेरसत काय, 
(४) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१२) : (१), (२) य (३) कें द्र शन ासनाच्या ियाररलाल नसरम  
राषट्रीय नागरी पुनम हान अलनयान योिनसअींतगत् कल्याि- ोंबबयली मरानगरपाललकस च्या 
पररयरन उपरारमाकरीता १८५ बसससा र मींिूरी दसयात ेली ेरस  
     या बससस ्प्प्या्प्प्यानस पररयरन ससयसमयस दाखल रोत असून ेतापयतं ७० बससस 
उपरारमात सामील ााल्या ेरसत  यापैक  २५ बससस सवायजेहतीत ससयसत ेियात ेल्या 
ेरसत  उयर्रत बसससबाबत रशाादसलशन क पररयरन काया्लय (ेर ्ी ओ) नोंदिी, वयमा ायादी 
रशाक्ररारया पूि ् कम न रशायाशन ाींच्या सोयीसा र बससस ससयारत करयाची कायय्ारी 
मरानगरपाललकस क ून सुम  ेरस  
(४) रशाश् न उवा् ायत नारी  

___________ 
  
िळगाांव शहरातील महाबळिवळील चैत्रबन िॉलनीत चोरटयाांनी दोन घरे फोडली तसचे पाचोरा 

येवील नायब तहमसलदार याांच्या घरातून चोरटयाांनी ऐवि पळववल्याबाबत 
  

(२४)  १९९७० (१२-०८-२०१५).   श्री.गुलाबराव पाटील (िळगाव ग्रामीण), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ि गाींय शन ररातील मराब िय ील चैत्रबन कॉलनीत गीरी रसलस ेंन्सी या तीन मिली 
ामारतीत चोरट्याींनी दोन ऊरस र्ो ली तससच  पाचोरा यसहील नायब तरलसलदार लमललींद मात ं 
का कर याींच्या ऊराचा क ीकोंय ा तो ून सोन्या-चाींदीच्या दाधगन्यासर सा सचार लाखाींयर ऐयि 
प वयल्याचस मारस मस, २०१५ मयस या या दरयान  ननदशन न्ास ेलस ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, उक्त रशाकरिी चीकशन ी कस ली ेरस काय, यात काय ेढ ून ेलस यानसुार 
कोिती कारयाई करयात ेली या यसत ेरस, 
(३) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) रोय, नमुद रशाकरिी रशााप्त क्रर्या्दीयम न पोलीस 
े स्शन न ि गाींय यसहस हद १४/०५/२०१५ रोिी गु र नीं  ६९/२०१५ ना दीं वय  कलम ४५४,३८० अन्ययस 
रशामािस गुन्रा दाखल करयात ेला ेरस  
(२) दाखल गुन््याींचस अनुपुींगानस पींचनामा साष हीदार वयचारपूस करयात ेली  सदर गुन््यात 
अज्ञात चोरट्यानस म  ४,१९,५००/- म पयस क्रकीं मतीचस सोन्या चाींदीचस दागीनस य रोख रक्कम चोम न 
नसली असल्याचस ेढ ून ेलस  सदर गुन््यातील फ्लॅ्चस शन सिारील ऊररी चोरट्याींनी उऊ लस 
परींतु यामिुन कारी धचियेतु चोरीस गसलसली नारी  गुन््याींच्या तपास सुम  असनू तपासात १ 
सींशन यीत ेरोपीस अ्क करयात ेली असून पुढील तपास चाल ूेरस  
(३) वयलींब ाालसला नारी  
 

___________ 
  

भुसावळ शहरातील (जि.िळगाांव) सांत गाडगेबाबा नगरपामलिा  
रुणालयात अनागोंदी िारभाराबाबत 

  

(२५)  १९९७८ (११-०८-२०१५).   श्री.गुलाबराव पाटील (िळगाव ग्रामीण), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नुसाय  शन ररातील (जि  ि गाींय) सींत गा गसबाबा नगरपाललका म िालयात मोठ्या 
रशामािात अनागोंदी कारनार सुम  असून म िाींना कोियारी रशाकारस सुवयिा लम त नसल्यानस 
म िाींना रशाचीं  राल सरन करायस लागत असल्याचस नकुतसच मारस मस, २०१५ मयस ननदशन न्ास 
ेलस ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, यातच उन्राळ्यात उषमाऊाताचस म ि उपचारासा र ेल्यास याचससा र 
उऊ यात ेलसल्या उषमाऊात कें द्रामयस कोियारी सुवयिा नसल्यानस रा कष ह ेयसीयूत 
गसल्याचसरी ननदशन न्ास ेलस ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शन ासनानस चीकशन ी कस ली ेरस काय, यात काय ेढ ून ेलस तदनुसार 
यास िबाबदार असिाऱ्या व्यक्तीींयर कारयाई करयात ेली या यसत ेरस, 
(४) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) नारी  
(२) नारी  
(३) य (४) रशाश् न उवा् ायत नारी  
 

___________ 
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धरणगाव (जि.िळगाांव) येवील पररहार चीिातील एिा १३ वषीय मलुाचे अपहरण िेल् याबाबत 
  

(२६)  २००१३ (१२-०८-२०१५).   श्री.गुलाबराव पाटील (िळगाव ग्रामीण), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िरिगाय (जि ि गाींय) यसहील परररार चीकातील ाका १३ यपुनवीय मुलाचस मारस मस, २०१५ 
मयस या या दरयान कारी अज्ञात व्यक्तीींनी अपररि कस ल् याचस ननदशन न्ास ेलस ेरस, रस खरस 
ेरस काय, 
(२) असल्यास, सदर रशाकरिी मलकापूर पोललस े स्शन नमयस तरारार नोंदवययात ेली ेरस, रस 
री खरस ेरस काय, 
(३) असल्यास, या सींदना्त चीकशन ी कस ली कम न कोिती कारयाई कस ली या करयात यसत ेरस, 
(४) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) रोय  तहावप याबाबत पोलीस े स्शन न मयस 
कोियारी रशाकारची तरारार अगर गुन्रा दाखल नारी  
(२) नारी  
(३) रशाकरिी चीकशन ी कस ली असता रशाश्नात नमूद कस ल्यारशामािस १५ यपुा्च्या मुलाचस अपररि 
कम न याला बसशन ुद कस ल्याचस य शन ुदीयर ेल्यानींतर सदर मुलगा मलकापुर रसल्यस े स्शन न 
ट्रसनमयस असल्याचस या मुलाला ेढ ून ेलस  यानींतर मुलानस याचस नायास र्ोन कम न 
रक कत साींधगतली  ऊरच्याींनी सदर मुलास याींचस ऊरी ऊसयनू ेलस तहावप, याबाबत गुन्रा नोद 
नसल्यानस कारीरी कारयाई करयात ेली नारी  
(४) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
  
औरांगाबाद येवील हरसुल मध्यवती िारगहृातील वररष्ट् ठ तुरुां गाधधिारी िैद्याांना जिवे मार याची 

धमि  देवून अमानुष मारहाण िरीत असल् याबाबत 
  

(२७)  २०४१३ (१२-०८-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊफग  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.गणपत 
गायिवाड (िल्याण पूवग) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद यसहील ररसुल मययतनवी कारागरृातील यररष   तुम ीं गाधिकारी तुम ीं गातील कैवायाींना 
जियस मार याची िमक  दसयनू अमानुपुपिस मारराि करीत असल् याबाबत कैदी कैलास बनसो स 
याींनी रा य मानयाधिकार ेयोगाक स तरारार कम न हदनाींक १९ र्स ब्रुयारी तस ४ माच,् २०१५ 
दर यान उपोपुि सुम  कस लस रोतस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शन ासनानस कोिती कायय्ारी कस ली ेरस, 
(३) नसल् यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१) रस खरस ेरस   परींतु कैवायाींना जियस मारयाची िमक  
अहया मारराि कस लसली नारी  
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(२) बींवायानस मा मुख्य न्यायाधिशन , जिल्रा य सत्र न्यायालय, औरींगाबाद याींचसक स सादर कस लसल्या 
तरारार अिा्च्या अनुपुींगानस अधिष हक, औरींगाबाद मययतनवी कारागरृस याींनी चीकशन ी कम न याींच्या 
अरयालामयस बींवायाींनस कस लसला अि ् कारागरृ रशाशन ासनास यस रस िरयाच्या उद्दसशन ानस सु बुदीनस 
नारक बदनाम करयाच्या ष्ष्ीनस कस लसला ेरस, असस नमूद कस लस ेरस   तससच सदरचा तरारार 
अि ् ननकाली काढयात याया अशन ी वयनींती करयात ेली  या अनुपुींगानस मा न्यायालयानस 
दसखील बींवायानस कस लसल्या तरारारी मोऊम ेयम पाच्या असून पुढील चीकशन ी करयासा र ेदसशन  
पारीत करिसिोगी नारी   सबब सदर तरारार दप्तरी दाखल कस ली असल्याचस मा  न्यायालयाचस 
हदनाींक २६ माच,् २०१५ च्या ेदसशन ान्ययस क वयलस ेरस  
(३) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
  

िोतवाली (जिल्हा अहमदनगर) येवील पोमलसाांनी सांशतयत  
म्हणून ताब्यात घेतलेल्या तरुणाचा मतृ्यु झाल्याबाबत 

  

(२८)  २०७७८ (१०-०८-२०१५).   श्री.वविय औटी (पारनेर), श्री.अतनल िदम (तनफाड) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोतयाली (जिल्रा अरमदनगर) यसहील पोललसाींनी सींशन नयत रिून ताब्यात ऊसतलसला दललत 
तम ि ननतीन बा ू सा स याचा हदनाींक २८ मस, २०१५ रोिी या यासुमारास यैवायक्रकय 
उपचारादरयान सींशन याेपद मृयु ााला ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, या रशाकरिी कोिती कारयाई करयात ेली या यसत ेरस, 
(३) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) रोय  
(२) मयत तम िाचा मृय ुपोलीसाींनी कस लसल्या माररािीमु स ााला असल्याचस ननषपन्न ााल्यानस 
१ पोलीस ननररष हक, १ पोलीस उपननररष हक दिा्च्या अधिकाऱ्यासर ातर ४ पोलीस कमच्ारी 
असस ाकूि ६ िािावयम द कोतयाली पोलीस े स्शन न अरमदनगर यसहस गु र नीं  १८७/२०१५ 
ना दीं वय  कलम ३०२, ३३०, ३३१, ३४८, १९३, २०३, ३४ य अ िा ि अ रशा का सन १९८९ चस 
कलम ३ (२) (५) रशामािस गुन्रा दाखल करयात ेला असून सदर गुन््याींचा तपास राय 
गुन्रस अन्यसपुि वयनाग अरमदनगर पहकामार््त सुम  ेरस  
(३) वयलींब ाालसला नारी  

___________ 
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पुणे शहर व जिल््यातील वाढती लोिसांख्या पाहता पोलीस ठायाची सांख्या वाढवयाबाबत 
  

(२९)  २१९४५ (१२-०८-२०१५).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुिस शन रर य जिल््यातील याढती लोकसींख्या पारता अजेतयात असलसलस पोलीस मनुषय 
ब  य पोलीस  ायाची सींख्या कमी असल्यानस ती याढययाचा ननिय् शन ासनाच्या वयचारािीन 
ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, याढया गुन्रसगारीयर ननयींत्रि ेियासा र य कायदा सुव्ययेहा राखयासा र 
ेयश्यक पोलीस  ायाची सींख्या याढययाबाबत शन ासनानस कोिती कायय्ारी कस ली या 
करयात यसत ेरस, 
(३) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) य (२) रोय  
     पोलीस ेयुक्त, पुिस शन रर याींच्या ेेहापनसयर हदनाींक ४ माच,् २०१४ च्या शन ासन 
ननिय्ान्ययस नयीन ६ पोलीस  ािस ननमा्ि करयास मान्यता दसयाता ेली असनू 
रद्दननजश्चतीबाबतची अधिसचूना हदनाींक २५ ऑगे्, २०१४ रोिी ननगम्ीत करयात ेली 
ेरस   सदर ६ पोलीस  ािी य पोलीस ेयुक्तालयातील ातर शन ाखासा र वयवयि सींयगात् 
ाकुि १५२३ पदस ननमा्ि करयात ेली ेरस  
(३) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
  

राज्यातील न्यायसहाय्यि वैज्ञातनि प्रयोगशाळाांतील ररक्त पदे भरयाबाबत 
  

(३०)  २२७१५ (१०-०८-२०१५).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सुतनल मशांदे (वरळी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रायातील न्यायसराय्यक यजै्ञाननक रशायोगशन ा ाींतील अनसक पदस ररक्त असल्याचस  मारस 
िून २०१५ मयस या यादरयान ननदशन न्ास ेलस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, सदररू ररक्त पदस नरयाबाबत शन ासनाक ून कोिती कायय्ारी करयात ेली 
या यसत ेरस, 
(३) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) रोय  
(२) 
 मरासींचालक य सरसींचालक री पदस ररक्त नारीत  
 सींचालक पदाचा अनतररक्त कायन्ार सरसींचालक  याींचसक स  सोपवययात ेला ेरस  
 उपसींचालक सींयगा्तील ६ ररक्त पदाींपैक  ४ पदस पदोन्नतीनस नरयाच्या रशाेतायायर 

कायय्ारी सुम  ेरस  
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 उपसींचालक य सरायक सींचालक (मानसशन ाेत्र) तससच उपसींचालक य सरायक सींचालक 
(सायबर स्प य जेपकर) या ४ ररक्त पदाींचस मागिीपत्र मराराषट्र लोकससया  ेयोगास 
सादर करयात ेलस ेरसत  

 सरायक सींचालकाींची सवाय:जेहतीतील ११ ररक्त पदस तससच सींनाव्य ररक्त पदाींपैक  ८ 
पदस पदोन्नतीनस य ५ पदस सर ससयसनस नरयाची कायय्ारी सुम  ेरस  

 सरायक रासायननक वयश्लसपुकाींच्या ाकूि ५० नामननदेशन नानस नरयाच्या रशाेतायास 
सामान्य रशाशन ासन वयनागाच्या हद १६ ७ २०१५ च्या शन ासन ननिय्ात नमूद सलमतीची 
मान्यता ऊसयाची कायय्ारी सुम  ेरस  

 याव्यनतररक्त ग्-क य ग्-  ची ररक्त पदस नरयाची कायय्ारी सींचालक याींचसेतरायर 
चालू ेरस  

(३) रशाश्न उवा् ायत नारी  
___________ 

परभणीतील अजनशामि ववभागामध् ये िुशल िमगचा-याांची  
तसेच अजनशमन वाहनाांची िमतरता असल् याबाबत 

  

(३१)  २२८७७ (११-०८-२०१५).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परनिीतील अजनशन ामक वयनागाम यस कुशन ल कमच्ा-याींचा  यानया तससच अजनशन मन 
यारनाींची कमतरता अशन ा अनसक गैरसोयी असल् याचस नुकतसच मारस मस, २०१५ म यस या या 
सुमारास ननदशन न्ास ेलस ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल् यास, परनिी शन ररासर तालुक् यातील लोकसींख् या य ेकार मो ा असनू शन रराची 
लोकसींख् या तीन लाखाींयर असून तालुक् याची पाच लाख ३७ रिार असताींना कस य  सरा 
कमच्ाऱ् याींयर तालुक् याचा नार सोपवय यात ेला ेरस, रस री खरस ेरस काय, 
(३) असल् यास, यासींदना्त शन ासनानस चीकशन ी कस ली ेरस काय,  यात काय ेढ ून ेलस, 
तवानुसार शन ासन े तरायर कोिती कायय्ारी कस ली ेरस या कर यात यसत ेरस, 
(४) नसल् यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) नारी  
(२) परनिी शन रर मरानगरपाललका हदनाींक ०१/११/२०११ पासून अजेतयात ेली असून सन 
२०१२ मयस ेकृतीबींि ेराख ा मींिुर ाालसला असून यामयस खालील रशामािस पदस मींिूर 
ाालसली ेरसत  
१) अजनशन मन अधिकारी                  -    ०३ 
२) उप अजनशन मन अधिकारी               -    ०३ 
३) लल ीींग र्ायरमन                      -    ०९ 
४) यारन चालक                         -    १८ 
५) र्ायरमन                            -    ६३ 
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सवायजेहतीत परनिी शन रर मरानगरपाललका परनिी यसहस कायम कमच्ारी र्ायरमन ०३, 
मानिनायरील कुशन ल र्ायरमन ०४, यारनचालक कायम ०१, रोिींदारी ०१, स्ललर्ोन ऑपरस्र 
०२, ललवपक ०१, असस कमच्ारी ेरसत, ाकूि १२ कमच्ाऱ्याींयर अजनशन मनाचा नार ेरस  
सदरचस मनुषयब  याढवययात यसत ेरस  
(३) य (४) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
तासगाांव (जि.साांगली) येवील पोमलस िोठडीत असलेले दरोडखेोर  

पोमलस िोठडीच े त फोडून पळून गेल् याबाबत 
(३२)  २३१४५ (१०-०८-२०१५).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) तासगाींय (जि साींगली) यसहील पोललस को  ीत असलसलस ३ दरो सखोर पोललस को  ीचस छत 
र्ो ून प ून गसल् याची ऊ्ना हद ३१/५/२०१५ रोिी य  यासुमारास ननदशन न्ास ेली ेरस, रस खरस 
ेरस काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शन ासनानस चीकशन ी कस लसली ेरस काय, चीकशन ीत काय ेढ ून ेलस य 
यानुसार सींबींिीताींयर कोिती कारयाई कस ली या करयात यसत ेरस, 
(३) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) रोय, खरस ेरस  
(२) रोय, पोलीस के् ी ररमाीं  मिील ३ ेरोपी हद ०१/०६/२०१५ रोिी छत तो ून प ून 
गसलसबाबत तसागाय पोलीस  ािस नाग ६ गु र नीं  ११३/२०१५ ना दीं वय  कलम २२४, ४२७, ३४ 
रशामािस गुन्रा दाखल कम न परागींदा ेरोपीींचा कसोशन ीनस शन ोि ऊसयून यातील ाका ेरोपीस 
हद ५/६/२०१५ रोिी य ातर २ ेरोपीस हद ६/६/२०१५ रोिी अ्क कस ली ेरस  ेहा मु अ शन ाखसनस 
परागींदा ेरोपीपकै  पराऱ्यायरील पोलीस लशन पाई य लॉकअप गा च्स अींमलदार याींना रलगिनवी य 
दलुष् हपिा कस ल्यामु स ननलींबबत कस लस असून याींची खयाअींतगत् चीकशन ी सुम  ेरस  सदर 
ऊ्नसचा तपास पुि ्ााला असून गुन्रा न्यायरशावयष  ेरस  
(३) वयलींब ाालसला नारी  

___________ 
नामशि रोड मध् यवती िारागहृातील िैद्याने गळफास घेवून आत् महत् या िेल्याबाबत 

(३३)  २३१५३ (१२-०८-२०१५).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) नालशन क जिल् ्यातील नालशन क रो  म ययतनवी कारागरृातील कैवायानस हद ६/४/२०१५ रोिी या 
 यासुमारास ग र्ास ऊसयून े मर या कस लसली ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल् यास, याबाबत चीकशन ी कस ली ेरस काय, चीकशन ीत काय ेढ ून ेलस य यानुसार 
शन ासनानस कोिती कस ली या करयात यसत ेरस, 
(३) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) रोय  
(२) हदीं ोरी पोलीस े स्शन न जिल्रा नालशन क याींनी गु रीं रार-१८७/१४-ना द वय कलम, ३७६ ५०६ 
अ िा  ि रशा का कलम ३(१), (१२), ३(२) (५) लैधगींक अयाचार बाल सींरष हि अधिननयम  
२०१२ मयस सदर बींदयास अ्क कम न मा  जिल्रा सत्र न्यायालय य अनत सत्र न्यायालय 
नालशन क याींच्या ेदसशन ान्ययस हदनाींक २९ ड सेंबर, २०१४ पासून कारागरृत दाखल करयात ेलस 
रोतस   कारागरृातील ातर न्यायािीन बींवायासोबत सदर बींदयास  सययात ेलस रोतस  बींदी रार  
७०६ रशाल्राद नगयींत रोक स, यानस पायाच्या ्ाक तून शन ीचालयाला िायासा र पायाचा  बा 
नरला य शन ीचालयात गसला कारी यस ानस बींदी रार  ६४७ अम ि अशन ाराम याऊसरस रा लऊुशन ींकस सा र 
शन ीचालयात गसला असता उक्त बींदयानस णख क्रकच्या गिाला बाींिुन शन ीचालयास असलसल्या 
लनींतीच्या े ोशन ाला ेयत:रून ग र्ास ऊसयून ेमरया कम न ऊसतली असल्याचस ननदशन न्ास 
ेलस ेरस  सदर रशाकरिी िाबिबाब ऊसतलस असता यामयस बींदयानस नैराश्यातनू य यैर्लग्रेत 
मानलसकतसतून ेमरया कस ल्याचस पोलीस चीकशन ी अींती ननदशन न्ास ेलस ेरस  सदर रशाकरिी 
नालशन करो  पोलीस े स्शन न यसहस मृयुबाबत नोंद ऊसयून तपास य कायय्री करयात ेली  सदर 
बींदयाचस शन य श्री  ना सारसब हररस शन ासक य यैवायक्रकय मरावयवायालय, िु स यसहस शन यवयच्छसदन 
जव्र ीओ शन ुह्ींगसर करयात ेलस असून सवयेतर अरयाल मा राषट्रीय मानयी रक्क ेयोग 
नयी हदल्ली यसहस पा वययात ेला ेरस  
(३) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
िोल् हापूर येवील ववमानतळ ववस् तारीिरण िरुन ववमान सेवा सुरु िर याबाबत 

(३४)  २३२४५ (१२-०८-२०१५).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल् रापूर यसहील वयमानत  वये तारीकरि कम न वयमान ससया सुम  कर याची मागिी 
वयवयि सींऊ्ना, उवायोिक याींनी यस ोयस ी शन ासनाक स कस ली ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल् यास, यन वयनागाची िमीन वयमानत  रशााधिकरिाला दस याबाबत लोकरशानतननिीींनी 
मींत्री, यनस याींना पत्र ललरुन वयनींती कस ली ेरस, रस री खरस ेरस काय, 
(३) असल् यास, सदर वयमानत  लयकरात लयकर सुम  कर यासा र शन ासनाची नूलमका काय 
ेरस ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१५) : (१) य (२) रोय  
(३) हदनाींक २६ िून, २०१५ रोिी मा मींत्री, नागरी उड् ाि, नारत सरकार याींच्या अयष हतसखाली 
ाालसल्या बै क त कोल्रापूर वयमानत  वयेतारीकरिाचा पा पुराया करयात ेला असून सदर 
बै क त नारतीय वयमानत  रशााधिकरिानस कोल्रापूर वयमानत ाच्या वयेतारीकरिाचस काम 
लयकरात लयकर राती ऊसयाचस मान्य कस लस असून यानुसार कायय्ारी करयात यसत ेरस  

___________ 
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मुांबई महानगरपामलिेने ववववध खात्यामध्ये ववशेष िायग अधधिारी म्हणून तनयुक्त िेल्याबाबत 
  

(३५)  २३५१२ (१०-०८-२०१५).   श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबई मरानगरपाललकस नस वयवयि खायामयस वयशन सपु काय ् अधिकारी रिून ननयुक्त 
कस लसल्या ४० ससयाननयृत अधिका-याींयर गसल्या पाच यपुा्त १ को्ी ७० लाख म पयस खच ्
कस ल्याची बाब मारस ावरशाल, २०१५ मयस या  या सुमारास उऊ क स ेलस ेरस, रस खरस ेरस 
काय, 
(२) असल्यास, सदर अधिकाऱ्याींची ननयुक्ती करताींना शन ासनाची परयानगी ऊसयात ेली नारी, 
रस री खरस ेरस काय, 
(३) असल्यास, तकालीन ेयकु्ताींनी परेपर कारी अधिकाऱ्याींना तीन यस ा मुदतयाढ 
हदल्याींचसरी उऊ  ाालस ेरस, रस री खरस ेरस काय, 
(४) असल्यास, शन ासनाच्या ननयमाींना िाब्यायर बसयून परेपर ननयुक्ती करिाऱ्या 
अधिकाऱ्याींयर शन ासनानस कोिती कारयाई कस ली या करयात यसत ेरस, 
(५) नसल्यास, याबाबत वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१) रस खरस ेरस  
(२) बरृन्मुींबई मरानगरपाललका री ेयायत सींेहा असल्यानस राय शन ासनाच्या हदनाींक 
१४.०१.२०१० च्या शन ासन ननिय्ाच्या ेिारस बरृन्मुींबई मरानगरपाललकस नस हदनाींक १९.०६.२०१० 
रोिी पररपत्रक रशासारीत कम न, मरापाललकस च्या वयवयि खायाींमयस, सष हम रशााधिकाऱ्याींच्या 
मींिुरीनस “वयशन सपु काय ्अधिकारी” या पदायरील नसमिुका करयात ेल्या रोया  
    हदनाींक २७.०५.२०१५ रोिी कायर्त असलसल्या "वयशन सपु कायक्ारी अधिकारी" याींच्या ससया 
मरापाललकस च्या हदनाींक २७.०५.२०१५ रोिीच्या पररपत्रकान्ययस हदनाींक ०१.०६.२०१५ पासनू 
सींपुष्ात ेियात ेल्या ेरसत  
(३) बरृन्मुींबई मरानगरपाललकस च्या ससयसतनू ससयाननयृत ाालसल्या कमच्ाऱ्याींना वयशन सपु काय ्
अधिकारी रिून नसमिुक करताींना, सष हम रशााधिकाऱ्याींच्या मींिुरीनस कारी वयशन सपु काय ्
अधिकाऱ्याींना सोपवययात ेलसल्या वययक्षष हत कामाच्या पूतत्सकररता मुदतयाढ दसयात ेली 
रोती  
(४) य (५) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
िोल्हापूर येवे बनावट िागदपत्राच्या आधारे ववमा पॉलीसी  
िां पन्याांना ठिववणाऱ्या रॅिेटला पोलीसाांनी पिडल्याबाबत 

  

(३६)  २३७५१ (१२-१०-२०१५).   श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल्रापूर यसहस मतृ व्यक्तीला कागदोपत्री जियींत दाखयून याच्या नायस लाखो म पयस 
क्रकमतीची वयमा पॉलीसी खरसदी कम न कालाींतरानस मयत व्यक्तीलाच पुन्रा मतृ ऊोपुीत कम न 
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बनाय् कागदपत्राच्या ेिारस वयमा पॉलीसी कीं पन्याींना  कवयिाऱ्या रॅकस ्ला पोलीसाींनी हदनाींक 
१५ िानसयारी, २०१५ रोिी या यासुमारास पक लस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, यारशाकरिी र्सयिूक चा रशायन करिाऱ्या सराििाींवयम द ल्मीपूरी पोलीस 
 ायात गुन्रा दाखल करयात ेला ेरस, रस री खरस ेरस काय, 
(३) असल्यास, यारशाकरिी तपास करयात ेला ेरस काय, असल्यास तपासात काय ेढ ून 
ेलस य यानुपुींगानस सींबींधिताींयर कोिती कारयाई कस ली करयात यसत ेरस ेरस, 
(४) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) य (२) रशाकरिी रशााप्त क्रर्या्दीयम न २१ ेरोपीवयम द 
ल्मीपूरी पोलीस  ािस, कोल्रापूर यसहस गु म  नीं  १०७/२०१५ ना दीं वय  कलम ४२०, ४६७, ४७१, 
५११, ३४ रशामािस हदनाींक ३ िून, २०१५ रोिी गुन्रा दाखल ेरस  
(३) ररलाईन्स लाईर् ान्शन ुरींन्स कीं पनी मार््त वयमा पॉलीस कागदपत्राींची तपासिी/ प ता िी 
करिस करीता रशााप्त ाालसल्या कागद पत्रामयस सींबींधित यारसाींनी/ासमाींनी य  ॉक््राींनी 
ाकमसकाशन ी सींगिमत कम न पॉलीसी िारक रस पॉलीसी खरसदी करयात ेगोदरच रििस मारस 
िुन २०१३ तस सन २०१४ मयस मयत ाालस असताना मयत व्यक्ती जियींत ेरसत असस 
नासयून याींचस नाींयस पॉलीसी उतरवयली य यानींतर तस मयत ाालस ेरसत असस खो्/बनाय् 
मृयु रशामािपत्र सादर कम न ररलायन्स लाईर् ान्शन ुरन्स कीं पनीमिनु ३०,८५,०००/- (तीस लाख 
पींच्यााींशन ी रिार) म पयस िीयन वयमा पॉलीस खरसदी कम न ररलायन्स लाईर् ान्शन ुरन्स कीं पनीची 
ेधहक् र्सयिूक करयाचा रशायन कस ला, गुन््याींतील सय ् २१ ननषपन्न ेरोपीना अ्क 
करयात ेली ेरस   यापकै  ६ ेरोंपीींना अ्कपुय ् िामीन मींिूर ााला ेरस   
सवाय:जेहतीत सय ्ेरोपी िामीनायर असून गुन््याींचा तपास सुम  ेरस  
(४) वयलींब ाालसला नारी  

___________ 
  

मसांहस्व िुां भमेळयासाठी िगभरातनू येणारे लाखो भाववि याांच्या सरुषिततेबाबत 
  

(३७)  २३७५९ (१०-०८-२०१५).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली), श्रीमती सीमाताई हहरे 
(नामशि पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सयस्ामान्य नालशन ककर ेणि ेगामी लसींरेह कुीं नमस यासा र िगनरातनू यसिारस लाखो 
नावयक याींच्या सुरक्षष हततससा र शन ररातील गुन्रसगारीला े ा ऊाला, गुन्रसगाराींयर यचक ननमा्ि 
कम न िनतसला सुरक्षष हततसची रमी वाया, अशन ी मागिी पोलीस ेयुक्त, नालशन क याींच्याक स 
हदनाींक २२ मस, २०१५ रोिी या या सुमारास लशन यससनसच्या पदाधिकाऱ्याींनी य लोकरशानतननिीींनी 
कस ली, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, या मागिीनुसार पोलीस रशाशन ासनाक ून कोिया वयशन सपु उपाययोिना करयात 
ेल्या ेरसत, याींची अींमलबिायिी कशन ारशाकारस करयात ेली या यसत ेरस, 
(३) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) रोय  
(२) या मागिीच्या अनुपुींगानस कुीं नमसळ्यादरयान कायदा य सुव्ययेहा अबाधित ररायी या 
ष्ष्ीकोनातून पूयत्यारी रिून मोरल्ला कलम्ी, शन ाींतता सलमती, पुरोहरत सींऊ, सािुमरींत, 
ऑ्ोररष हा युननयन, वयवयि यारतूक सींऊ्ना, सामाजिक सींऊ्ना, वयवयि नावपुक ग्ाींचस 
रशानतननिी ायादी सोबत बै का ऊसयात ेल्या ेरसत   ाकूि ८१ शन ाींतता सलमतीच्या बै का, 
मोरल्ला कलम्ीच्या ाकूि ४३५ बै का य ातर १०१२ बै का अशन ा ाकूि १५२८ बै का ऊसयात 
ेल्या ेरसत  लसींरेह कुीं नमसळ्यादरयान रोिाऱ्या शन ारी पयि्ी का ासा र शन ररात यसिाऱ्या 
वयवयि मागांना अनुसम न सात ससक््रमयस वयनािन करयात ेलस असून यारतुक ची य 
सुरष हसची चोख व्ययेहा करयात ेली ेरस   लसींरेह कुीं नमस ा कालायिीत बींदोबेत 
ननयोिन करताना शन ारी पयि्ी कालयिीचा बींदोबेत य शन ारीपयि्ी व्यनतररक्त हदयसाींचा 
बींदोबेत अशन ा दोन वयनागात ननयोिन करयात ेलस ेरस   ाकूि बींदोबेतामयस 
सािुमरींताींसा रचा शन ारी लमरयिूक बींदोबेत य सािुग्राम बींदोबेत, नावयकाींच्या मागा्सा रचा 
बींदोबेत, शन ररासा रचा कायदा य सुव्ययेहसचा बींदोबेत, शन ररासा रचा यारतूक बींदोबेत 
ायादीसा र  ेयतींत्र व्ययेहा करयात  ेली ेरस   कायदा य सुव्ययेहा राखयासा र  
पजब्लक ॲड्रसस लसजे्स ्बसवययात ेल्या ेरसत  सुरष हससा र शन ररात १७४ ह कािी ाकूि 
३४८ सीसी्ीव्री कॅमसरस बसवययात ेलस ेरसत   यारनत  य ेनानऊा् पररसरात २४ 
ननरीष हि मनोरस उनारयात यसत असून यावायारस गददीतील सींशन याेपद रालचालीींयर लष ह  सयलस 
िािार ेरस  नावयकाींच्या मागाय्र तससच यारनत , ऊा् पररसर या ह कािी तापुरया 
ेयम पात ६९ पोलीस चीक्या उनारयात यसिार ेरसत   ऊातपातासारखस रशाकार ऊ ू नयस 
याकररता ११ बॉब शन ोिक य नाशन क पहकस   सययात यसिार असून अधिक सुरष हससा र र्ोस-्यन 
पहक, िलद रशानतसाद पहक  सययात यसिार असून याींचसक ून यस ोयस ी सराय, रशाायक्षष हकस  
ऊसयात ेली ेरसत  
(३) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
  

नामशि शहरात ववववध गुन् ्यातील आतापयतं १,३१८ आरोपी  
पोमलसाांच् या हातातून तनसटून गेल्याबाबत 

  

(३८)  २३७६२ (१२-०८-२०१५).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नालशन क शन ररात वयवयि गुन् ्यातील ेतापयतं १३१८ ेरोपी पोललसाींच् या रातातनू ननस्ून 
गसलस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल् यास, यातील क्रकती ेरोपीींना पुन् रा पक  यात ेलस ेरसत उयर्रत र्रार ेरोपीींना 
पक  याकररता शन ासनानस कोितस वयशन सपु रशाय न कस लस ेरसत, 
(३) तससच सदरचस ेरोपी रातातनू ननस्ून गसल् यारशाकरिी क्रकती अधिका-याींयर कारयाई कस ली 
या कर यात यसत ेरस ? 
  



वय स  १०४ (26) 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) रस खरस नारी, तहावप नालशन क शन रर पोलीस रद्दीत 
दाखल गुन््यात ननषपन्न ाालसल्या ेरोपीपकै  शन ोि ऊसयनूरी लम ून न ेलसलस ेरोपीवयम द 
र्ी रशा सीं कलम २९९ अन्ययस ाकूि १३१८  पाहरिस असलसल्या ेरोपीवयम द न्यायालयात 
दोपुारोपपत्र दाखल कस लसलस ेरस  
(२) पाहरिस असलसल्या १३१८ ेरोपीवयम द माच ् २०१५ तस िलु,ै २०१५ पयतं १७ ेरोपीींना 
शन ोि ऊसयून अ्क कम न न्यायालयात रिर कस लस ेरसत  उयर्रत ेरोपीींना शन ोि ऊसयासा र सय ्
पोलीस े स्शन न ेतरायर शन ोि ऊसयात यसत ेरस  
(३) पाहरिस असलसलस १३१८ ेरोपी रस पोलीसाींच्या रातून ननस्ून गसलसलस नारीत यामु स पोलीस 
अधिकारी/कमच्ारी याींचसयर कारयाई करयाचा रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
  

िागल (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील मुरगूड पोलीस ठायात पोलीस बळ िमी असल्याबाबत 
  

(३९)  २३९२७ (१२-०८-२०१५).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.उल्हास पाटील 
(मशरोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१)  कागल (जि  कोल्रापूर) तालुक् यातील  मुरगू  पोलीस  ायाच्या कायष् हसत्रात ५७ गायाींचा 
समायसशन  असून रशायसक यपुनवी गुन््याींच्या रशामािात याढत रोताना हदसत असल्याचस नकुतसच 
ननदशन न्ास ेलस ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असलयास, गुन््याींचस रशामाि व्यापक कायष् हसत्राचा वयचार करता पोलीस अधिका-याींसर  ५१ 
पोलीस कमच्ारी ायढस पोलीसब  असून रोि २० तस २५ कमच्ारी कामायर रिर असतात, रस 
री खरस ेरस काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कोिती कायय्ारी कस ली या करयात यसत ेरस, 
(४) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) कागल तालुक्यातील मुरगू  पोलीस े स्शन नच्या 
कायष् हसत्रात ाकुि ५८ गायाींसर याड्यायेयाींचा समायसशन  ेरस  सदर कायष् हसत्रात सन २०१३ 
मयस २३७ गुन्रस, सन २०१४ मयस १९६ य सन २०१५, ऑगे् पयतं १०० गुन्रस दाखल ाालसलस 
ेरस  सबब गुन््याींच्या रशामािात ऊ् ाालसली ेरस  
(२) य (३) मुरगू  पोलीस े स्शन न यसहस २ पोलीस अधिकारी य ४३ पोलीस कमच्ारी मींिुर 
सींख्याब  असून सवाय:जेहतीत ३ पोलीस अधिकारी य ४२ पोलीस कमच्ारी कतव््यायर रिर 
ेरसत  
(४) वयलींब ाालसला नारी  

___________ 
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िोल्हापूर शहरात चेन स्िॅचसगची दहशत पसरल्याबाबत 
  

(४०)  २४४१३ (१२-०८-२०१५).   श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), 
श्री.रािेश िीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कोल्रापूर शन ररासर जिल्रयात चसन ेकॅचसच्ी दरशन त पसरलसली असनू महरलाींच्या 
गळ्यातील मींग सूत्र य महरलाींच्या अींगायरील दाधगनस हरसकायून ‘िूम े्ाईल’ नस दाधगनस 
प वययाच्या ऊ्नसत लष हिीय याढ ााली असल्याचस मारस िून, २०१५ या यादरयान 
ननदशन न्ास ेलस ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, अशन ा रशाकाराला े ा ऊालयासा र पोललसामार््त कोिती कारयाई करयात 
ेली या यसत ेरस 
(३) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) कोल्रापूर जिल््यात मारस िून, २०१४ मयस 
सोनसाख ी चोरीचस १५ गुन्रस दाखल रोतस सन २०१५ िून अखसर सोनसाख ीचस ५ गुन्रस  दाखल 
ेरसत  सबब सन २०१४ च्या तुलनसत सोनसाख ी चोरीचस रशामाि कमी ाालसलस ेरस  
(२) सोनसाख ीच्या चोरीस े ा ऊालयासा र य चोरीचस गुन्रस उऊ क स ेियासा र बी् 
माशन ल्, ससक््र पसट्रोललग, पायी गेत, सशन ेत्र मो्ार सायकल पसट्रोललींग, नाकाबींदी य कोबीींग 
ऑपरसशन न या योिना राबयून ऊरर्ो ी चोरीचस, मो्र सायकल चोरीचस  गुन्रस शन रररावयम दचस 
गुन्रस उऊ क स ेियासा र यशन  ेलस ेरस  
(३) वयलींब ाालसला नारी  

___________ 
  

नवी मुांबईतील ९५ गावठाणाांच् या लगतची १ हिार ६५७ अनाधधिृत बाांधिाम े
  

(४१)  २५१९५ (११-०८-२०१५).   श्रीमती मोतनिा रािळे (शेवगाांव - पावडी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नयी मुींबईतील ९५ गाय ािाींच् या लगतची १ रिार ६५७ अनाधिकृत बाींिकामाींवयम  द  
कारयाई करिार असल् याचस लस कोनस मारस मस, २०१५ म यस या या सुमारास साींधगतलस ेरस, रस 
खरस ेरस काय, 
(२) असल् यास,  यानुसार  क्रकती अनधिकृत बाींिकाम पा िार ेरसत,  याची सवये तर माहरती 
काय, 
(३) असल् यास, री कारयाई कस व् रा पयतं सुम  रोिार ेरस ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) रोय  
(२) य (३) लस कोनस कस लसल्या कारयाईत १८० अनतरारमिस ननषकालसत करयात ेली असून 
उयर्रत कारयाई सुम  ेरस  

___________ 
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िळगाांव महानगरपामलिा मशिण मांडळाच्या मशििाांच े 
गेल्या वषगभरापासून वेतन अदा िेले नसल्याबाबत 

  

(४२)  २५२८२ (११-०८-२०१५).   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ि गाींय मरानगरपाललका लशन ष हि मीं  ाच्या २१३ लशन ष हकाींचस गसल्या यपुन्रापासनू 
मरानगरपाललका रशाशन ासनानस यसतन अदा कस लस नसल्यामु स याींनी ेमदरनाचा रशायन कस ला 
असल्याचस मारस मस, २०१५ च्या पहरल्या े यड्यात ननदशन न्ास ेलस ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, सदर कमच्ाऱ्याींना अवायापपयतं यसतन अदा न करयाची कारिस काय, 
(३) असल्यास, सदर लशन ष हकाींना याींचस यसतन अदा करयाबाबत कोिती कायय्ारी कस ली या 
करयात यसत ेरस, 
(४) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१) अींशन त: खरस ेरस  
(२) (३) य (४) तकालीन ि गाींय नगरपाललकस नस वयवयि वयकास कामाींसा र रु को य ि गाींय 
जिल्रा मययतनवी सरकारी बकँस क ून ऊसतलसल्या किा्ची परतर्स   मरानरगपाललकस क ून वयहरत 
मुदतीत रो  शन कली नारी  
      सदर कि ् परतर्स  ीसींदना्त याधचका रार  १०३६६/२०१४ मयस हदलसल्या ेदसशन ानुसार 
रु को या वयतीय सींेहसस दरमरा तीन को्ी य याधचका रार१७१७/२००३ मिील ेदसशन ानुसार 
ि गाींय जिल्रा मययतनवी सरकारी बँकस स दरमरा ाक को्ी ातक  रक्कम अदा करायी लागत 
ेरस  तससच वयवयि कारिामु स मरानगरपाललकस च्या उपन्नात दसखील ऊ् ााली ेरस  
    याेतय, मरानगरपाललकस च्या शन ा ाींमयस कायर्त लशन ष हकाींच्या पगारासा रचा 
मरानगरपाललका हरश्याींची रक्कम मस, २०१४ पासूनची दसता ेली नारी  मात्र शन ासन अनुदानाचा 
५० ्क्कस  हरेसा यसतनाच्या रकमा ननयलमतपिस अदा करयात ेल्या ेरसत  
     ि गाींय मरानगरपाललका उपन्नाचस ेत्रोत्र याढयून ेधहक् पररजेहती सुिारयाकररता 
सया्तोपरी रशायनशन ील ेरस  तससच ननिीच्या उपलब्ितसनुसार लशन ष हकाींचस यसतन य 
ससयाननयृतीयसतन अदा करयाची कायय्ारी मरानगरपाललक ून करयात यसत ेरस  

___________ 
अमरावती महानगरपामलिेने शहर स् वच्  तेिरीता ऑटोच् या किां मतीमध् ये तफावत असल्याबाबत 

 

(४३)  २५४१७ (११-०८-२०१५).   डॉ.सांिय रायमुलिर (महेिर), श्री.समीर िुणावार 
(हहांगणघाट), डॉ.सुतनल देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरायती मरानगरपाललकस नस शन रर े यच् छतसकरीता सन २०१५ म यस खरसदी कस लसल्या 
ऑ्ोच् या क्रकीं मतीम यस य सन २०१३-१४ म यस खरसदी कर यात ेलसल् या ऑ्ोच् या क्रकीं मतीम यस 
तर्ायत असल् याचस मारस िनू, २०१५ मयस या  या सुमारास ननदशन न्ास ेलस ेरस, रस खरस ेरस 
काय, 
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(२) असल् यास, या ऑ्ो खरसदी ऊो्ाळ्याची चीकशन ी कर याची मागिी ेयुक् ताींक स कस ली ेरस, 
रस री खरस ेरस काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शन ासनानस चीकशन ी कस ली ेरस काय,  यात काय ेढ ून ेलस, 
चीकशन ीनुसार पुढस कोिती कारयाई कस ली या कर यात यसत ेरस 
(४) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०८-२०१५) : (१) रोय  
(२) रोय  तशन ी चीकशन ी करयाबाबतचस पत्र मरापाललकस स रशााप्त ाालस ेरस  
(३) रशाेतुत रशाकरिात चीकशन ीअींती अपसष हीत दर य खरसदी दर यात तर्ायत हदसून ेल्यानस, 
याबाबत पोलीस े स्शन न, लस्ी कोतयाली यसहस ाक ेय ेर  दाखल करयात ेलसल्या असून, 
पुढील कायय्ारी सुम  ेरस  
(४) रशाेतुत रशाकरिात यस ीच कायय्ारी सुम  कस लसली असल्यानस, कोियारी वयलींब ाालसला नारी  

___________ 
  

शेटफळे (ता.आटपाडी, जि.साांगली) या ग.हद.माडगूळिर याांचे िन् मगाांवीचे  
स् मारि गेली सहा वष ेतनधी अभावी प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४४)  २५६५४ (१४-०८-२०१५).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शन स्र् स (ता े्पा ी, जि साींगली) या ग हद मा गू कर याींचस िन् मगाींयीचस े मारक गसली 
सरा यपु ेननिी अनायी रशालींबबत ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल् यास, सदर े मारक पूि ्कर याबाबत शन ासनानस कोिती कायय्ारी कस ली या कर यात 
यसत ेरस, 
(३) नसल् यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१) नारी  
(२) य (३) होर साहरजयक कै  ग हद  मा गू कर याींचस शन स्र् स (ता  े्पा ी जि साींगली) यसहस 
ेमारक उनारयाच्या म   ३५.२३ लष ह रकमसच्या अींदािपत्रकास य ेराखड्यास हदनाींक २४ 
ऑक््ोबर, २००३ च्या शन ासन ननिय्ान्ययस रशाशन ासक य मान्यता दसयात ेली असून सन २००५-
०६ ेणि सन २००६-०७ मयस अनुरारमस म   १०,५६,९००/- ेणि म   २४,६६,१००/- यारशामािस 
सींपूि ्ननिी वयतररत कस ला ेरस  यानुसार रशाशन ासक य मान्यता हदल्यारशामािस काम पूि ्ाालसलस 
ेरस  
     यानींतर ेमारकाच्या ामारती नोयती बगीचा, कुीं पि लनींती, ओढ्यालगत सींरष हक लनींत 
ायादी दसुऱ्या ्प्प्यातील कामाींचस म  १४.९८ लष ह रकमसचस अींदािपत्रक य ेराख स 
जिल्राधिकारी याींनी सादर कस लस असून सदर रशाेताय शन ासनाच्या वयचारािीन ेरस  

___________ 
  

 



वय स  १०४ (30) 

बीड जिल् ्यातील स् टेट ऑफ हैद्राबाद शाखेच् या लॉिर मधून  
एिा महहलेचे ५० तोळे सोन ेगहाळ झाल् याबाबत 

  

(४५)  २६००० (१२-०८-२०१५).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बी  जिल् ्यातील े ्स् ऑर् रैद्राबाद शन ाखसच् या लॉकर मिनू ाका महरलसचस ५० तो स सोनस 
गायब ााल् याचस हदनाींक ६ मस, २०१५ रोिी ननदशन न्ास ेलस ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल् यास, महरलसनस लॉकरची चायी ररवयल् याची लसखी तरारार बँक व् यये हापक याींना हदली 
रोती, रस री खरस ेरस काय, 
(३) असल् यास, या महरलसचा लॉकर व् यये हापक याींनी उऊ ल् याची नोंद ेरस, रस री खरस ेरस 
काय, 
(४) असल् यास, लॉकर कोिी उऊ ला याची नोंद असल् यामु स सींबींधित अधिकारी याींना 
पोलीसाींनी ताब् यात ऊसतलस ेरस य पुढील चीकशन ी सुम  ेरस, रस री खरस ेरस काय, 
(५) असल् यास, चीकशन ीत काय ेढ ून ेलस  य  यानुसार कोिती कारयाई कर यात ेली 
या यसत ेरस ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) रोय  
     रशाकरिी हदनाींक २१ ावरशाल, २०१५ रोिी पोलीस े स्शन न ेष्ी, जि बी  यसहस गु र नीं  
५६/१५ ना दीं वय  कलम ४२०, ४०९, ३४ रशामािस गुन्रा दाखल ेरस  
(२) रोय  
(३) रोय  
(४) रोय  
(५) गुन््याच्या तपासात हदनाींक २३ नोव्रेंबर, २००७ रोिी कामकािाच्या यस सत े स्् बकँ ऑर् 
रैद्राबाद शन ाखा क ा यसहस असलसलस लॉकर नीं  A-४२ रस ेरोपी ताकालीन बकँ मॅनसिर, 
क्रर्या्दीचा पुतन्या याींनी सींगनमत कम न क्रर्या्दीचस लॉकर परेपर उऊ ून लॉकरमयस  सयलसला 
५० तो स  सोनस य ातर कागदपत्र लॉकरमिनू काढून अपरार, वयश्यासऊात य र्सयिूक 
कस ल्याचस ेढ ून ेलस  रशाकरिी ३ ेरोपीवयम द गुन्रा दाखल कम न याींना अ्क कम न 
याींना पोलीस  य न्यायालयीन को  ी ऊसयून तपास करयात ेला  सवाय:जेहतीत ेरोपी 
िामीनायर ेरसत  गुन््याचस तपासात लसिर बुक िप्त करयात ेलस ेरस य ातर पुराया 
रेतगत करयात ेला असून ेरोपीचस स्याचस नमुनस रेताष हर तज्ञाक स तपासिीसा र 
पा वयलस ेरसत  गुन््याचा तपास चालु ेरस  

___________ 
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स् वयांभू िोिण गहृतनमागण मागायवगीय सहिारी सांस् वा (तनयो), १३/४४२,  
हटळि नगर चेंबूर, याांना सदतनिा ममळयाबाबत 

  

(४६)  २६१५४ (११-०८-२०१५).   श्री.ज्ञानराि चीगुले (उमरगा) :   सन्माननीय गहृतनमागण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) े ययींनू कोकि गरृननमा्ि मागाययगनवीय सरकारी सींे हा (ननयो), १३/४४२, ह् क नगर 
चेंबूर, मुींबई-८९ ला ८४ सदननका लम िस बाबत उमरगा-लोरारा यसहील लोकवरशा तननिी याींनी 
मा गरृननमा्ि रा यमींत्री याींना हदनाींक ६ र्स ब्रुयारी, २०१५ रोिी या  या सुमारास लसखी 
ननयसदनाव् दारस वयनींती कस ली ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल् यास, उक् त ननयसदनाच् या अनुपुींगानस कोिती कायय्ारी कस ली या करयात यसत ेरस, 
(३) असल् यास, वयलींबाची सयस्ािारि कारिस काय ेरसत ? 

श्री. प्रिाश मेहता (१९-१०-२०१५) : (१) मा मींत्री, गरृननमा्ि याींना हद १७ ३ २०१५ च्या 
ननयसदनावायारस वयनींती कस ली ेरस  
(२) मराराषट्र गरृननमा्ि (लम कत व्ययेहापन, वयरार , रेताींतरि ेणि सदननकाींची 
अदलाबदल) वयननयम १९८१ चस वयननयम १३ (२) मिील तरतुदी तससच ेययींन ु कोकि 
मागासयगनवीय सरकारी गरृननमा्ि सींेहसनस मा उच्च न्यायालयात दाखल कस लसल्या रर् याधचका 
रार १४८०/२०१५ मयस दसयात ेलसलस ेदसशन  वयचारात ऊस न, ेययींनू कोकि मागासयगनवीय 
सरकारी गरृननमा्ि सींेहसकररता वयननयम १३(२) अींतगत् गरृननमा्ि योिना राबवययाची / 
सदननका वयतरीत करयाची वयनींती मागिी मान्य करता यसिार नारी असस हद १०.८.२०१५ च्या 
पत्रान्ययस मखु्य रशायतक्, ेययींनू कोकि मागासयगनवीय सरकारी गरृननमा्ि सींेहा याींना 
क वययात ेलस ेरस  
(३) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
  

उमरगा शहर व तालुक् यातील (जि.उस् मानाबाद) अवैध प्रिार बांद िरयाबाबत 
  

(४७)  २६१५९ (१२-०८-२०१५).   श्री.ज्ञानराि चीगुले (उमरगा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) उमरगा शन रर य तालुक् यातील (जि उे मानाबाद) गायागायारून गाय र दाम , म्का, 
चींदनाचोरी, लशन ींदी, अयैि रशायासी यारतूक ता का  बींद करिस बाबत पररसरातील वयवयि 
सामाजिक सींऊ्ना, कायक् यांव् दारस हदनाींक २२ िानसयारी, २०१५ रोिी या  या सुमारास 
तरसीलदार, उमरगा याींना लसखी ननयसदनाव् दारस वयनींती कर यात ेली ेरस , रस खरस ेरस काय, 
(२) असल् यास, उक् त ननयसदनाच् या अनुपुींगानस कु लीच कायय्ारी न ााल् यानस वयवयि सींऊ्ना, 
कायक् यांव् दारस  हदनाींक २३ िानसयारी, २०१५ रोिी या  या सुमारास तरलसल कायाल्य, उमरगा 
यसहस ि क मोचा ्काढ यात ेलस रोतस, रस खरस ेरस काय, 
(३) असल् यास, कायय्ारीस वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) रोय  
     उमरगा शन रर य तालुक्यातील अयैि िींदस बींद करयाबाबत हद  १२/०१/२०१५ रोिी 
तालुक्यायष ह लरुिी शन क्ती ससना, उमरगा याींनी तरलसलदार उमरगा याींना ननयसदन हदलस ेरस  
(२) उक्त ननयसदनाच्या अनुपुींगानस हद  २४/०१/२०१५ रोिी मोचा् काढयात ेला रोता  तहावप 
सन २०१५ मयस अयैि दाम  बींदीच्या ७८ गुन््यात ७९ ेरोपीींना अ्क कम न म  १०१९४८/- चा 
मुद्दसमाल िप्त कस ला, अयैि िुगाराचस ६६ गुन््यात १८२ ेरोपीींना अ्क कम न म  ४,७९,५७५/- 
चा मुद्दसमाल िप्त कस ला तससच अयैि रशायाशन ी यारतुक च्या ३० गुन््यात म  २९०००/- दीं  यसूल 
करयात ेला य ातर मो्ार यारन कायवायाच्या गुन््यात ७६८ गुन््यात म  १,१०,८००/- दीं  
यसूल करयात ेला ेरस  
(३) यस ीच कायय्ारी करयात ेली ेरस वयलींब ाालसला नारी  

___________ 
  

रायगड जिल््यातील उरण बांदरात दहा वषागपूवी िप्त िेलेली जिवांत  
स्फोटिे िळांबोली येवील गोदामात पडून असल्याबाबत 

  

(४८)  २६२३६ (१२-०८-२०१५).   श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) रायग  जिल््यातील उरि बींदरात दरा यपुा्पूयनवी िप्त करयात ेलसली जियींत ेर्ो्कस  
क ींबोली यसहील ाका गोदामात प ून ेरसत, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, री ेर्ो्कस  नष् करयास र नयी मुींबई पोलीसाींनी सींबींधित वयनागाक स  सुमारस 
२०० पत्र पा यूनरी दलुष् ह करयात ेलस ेरस, रस री खरस ेरस काय, 
(३) असल्यास, सदर ेर्ो्काींच्या सुरष हससा र ेतापयतं शन ासनाचा लाखो म पयाींचा  खच ्ााला 
ेरस, रस री खरस ेरस काय, 
(४) असल्यास, सदर ेर्ो्काींची वयल्रसया् लाययाबाबत शन ासनानस कोिती कायय्ारी कस ली या 
करयात यसत ेरस, 
(५) नसल्यास, वयलींबाची  कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) रोय  
(२) दाखल गुन््यातील िप्त ेर्ो्काींच्यासा र नष् करयाकररता, क ींबोली पोलीस  ािस, 
सरायक पोलीस ेयुक्त, पनयसल वयनाग, पोलीस ेयुक्त, परर-२ पनयसल य पोलीस ेयुक्त, 
नयी मुींबई याींचस काया्लयाींक ून हद िॉईं् धचर् कीं ट्रोलर ऑर् ाक्सप्लोिीय, नयी मुींबई य हद 
ससरारस ्री, ऑ नेन्स रॅ्क््री बो ,्  कोलकता, ाक्सप्लोिीय रॅ्क् ्री, ख क , पुिस, नीं ारा, य 
शन ासनास पत्र व्ययरार करयात ेलसला असनू शन ासनाक ून कें द्रशन ासनास पत्र व्ययरार 
करयात ेला ेरस  मा जिल्रा य सत्र न्यायालय अललबाग रायग  न्यायालयाचस ेदसशन ान्ययस 
ेर्ो्कसा ा नष् करयाची कायय्ारी चाल ूेरस  
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(३) गुन््यातील साठ्याचस सुरष हससा र पोलीस मुख्यालय नयी मुींबई यसहून हदयसा य रात्री पोलीस 
सरींष हि पुरययात यसत ेरस  
(४) शन ासन ेतरायम न कें द्र शन ासनास तससच नयी मुींबई, पोलीस ेयुक्त याींच्या काया्लयाींक ून 
करयात ेलसल्या पत्रव्ययराराचस अनुपुींगानस धचर् कीं ट्रोलर ऑर् ाक्सप्लोणाव्रस, नागपूर याींनी 
लमननेट्री ऑर् कॉमस ्अँ  ाीं जेट्र, ड पा््में् ऑर् ाीं जेट्रयल पॉलीसी अँ  रशामोशन न (DIPP) 
या मींत्रालयाींना पत्रव्ययरार कस लसला ेरस  
     कें द्र शन ासनाच्या सींरष हि मींत्रालयाक ून सदर ेर्ो्काींच्या वयल्रसया्ीबाबत पुढील 
कायय्ारी करयात यसत ेरस  
(५) रशाश्न उवा् ायत  नारी  

___________ 
मसन्नर (नामशि) येवील नामशि पुणे, नामशि-मशडी रस्त्याांवरील  

अपघाताचे प्रमाणात वाढ झाल्याबाबत 
  

(४९)  २६७५८ (१२-०८-२०१५).   श्री.रािाभाऊ (पराग) वाि े (मसन्नर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) लसन्नर (जि नालशन क) यसहील नालशन क पुिस, नालशन क-लशन  नवी रेयाींयरील अपऊाताींचस तससच 
अपऊातामयस मतृ पायलसल्याींच्या ेक सयारीमयस गत ५ यपुा्मयस लष हिीय याढ ााली ेरस, 
खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, यायर शन ासनामार््त कोिया उपाययोिना करयात ेल्या या यसत ेरसत, 
(३) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) लसन्नर पररसरातील नालशन क पुिस मरामाग ्य नालशन क 
लशन  नवी मागा्यर सन २०११ तस २०१३ मयस अपऊातामयस य अपऊातातील मतृाींच्या सींख्यसमयस 
ऊ् ााली ेरस   सन २०१४ तस िुल ै २०१५ पयतं अपऊातात य मतृाींच्या सींख्यसमयस याढ 
ााल्याचस ननदशन न्ास ेलस ेरस  
(२) लसन्नर मिील नालशन क-पुिस माग ् तससच नालशन क-लशन  नवी मागा्यरील अपऊात रोखयाकररता 
पोलीस वयनाग य सायि्ननक बाींिकाम वयनागाक ून खालील उपाययोिना करयात यसत 
ेरसत, 
१. नालशन क-पुिस माग ्चारपदरी करयाचस काम सुम  ेरस  
२. नालशन क-लशन  नवी माग ्दपुदरी करयात ेला ेरस  
३. नालशन क -पुिस तससच नालशन क लशन  नवी मागा्यर अपऊातरशायि ेह ाींचस सयेष हि कम न अशन ा 
ह कािी ेपी  ब्रसकर, सुचना र्लक लायिस, कॅ्ेय, पाींढरस पट्टस, रॅबलस ्लायिस ायादी सुरष हा 
उपाय योियात यसत ेरसत तससच ह कह कािी रस ीयम पट्टया लायिस, यसगमया्दा र्लक 
लाययात ेलस ेरसत  
४. नालशन क-पुिस तससच नालशन क लशन  नवी मागा्यर लसन्नर, बान सश्यर,  ो ासिस य े सर्ा्ा या 
ह कािी मरामाग ्पोलीसाींची मदत कें द्रस  असून, पोलीस अधिकारी/कमच्ारी यारतकू चस ननयमन 
करीत असतात  
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५ अयैि रशायाशन ी यारतुक यर तससच मो्ार यारन कायवायाचस उल्लींऊन करिाऱ्या यारनचालकाींयर 
ेहाननक यारतूक शन ाखा य मरामाग ्पोलीसाींक ून सातयानस कारयाई करयात यसतस  
(३) रशाश्न उवा् ायत नारी  

___________ 
  
राज्यातील शासि य खािगी औद्योधगि प्रमशिण सांस्वेच्या परीिा शुल्िात वाढ िेल्याबाबत 

  

(५०)  २८१७४ (१५-१०-२०१५).   श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) रायातील शन ासक य खािगी औवायोधगक रशालशन ष हि सींेहसच्या परीष हा शन ुल्कात हदनाींक १४ य 
२५ मस, २०१५ च्या शन ासन ननिय्ारशामािस सािारि ५०० तस ७०० म पयाींची शन ुल्क याढ दशन य्ून ती 
रक्कम PLA मयस िमा कम न परीष हसच्या अनुपुींगानस रोिारा खच ् यामिून नागवययास 
मान्यता दसयात ेली ेरस, रस खरस ेरस काय, 
(२) असल्यास, कारखान्याींना वयवयि कामासा र लागिाऱ्या कुशन ल मनुपु ब ाचा पुरय ा करिस, 
युयकाींना कीशन ल्ययुक्त रशालशन ष हि दस न ेययींरोिगार करयासा र मराराषट्र रायामयस ४१७ 
शन ासक य य ४५४ अशन ासक य औवायोधगक रशालशन ष हि सींेहा असून याची रशायसशन  ष हमता दरयपुनवी 
सािारि १५०००० ायढी ेरस, रस री खरस ेरस काय, 
(३) असल्यास, उक्त रशालशन ष हि सींेहसत ग्रामीि नागातील गरि ु वयवायाहनवी यसत असून,सदर 
परीष हा शन ुल्कात याढ कम न रशालशन ष हिाहींयर ायढा मो ा ेधहकं नुदं  पा याची सयस्ािारि 
कारिस काय ेरसत, 
(४) असल्यास, उेमानाबादसारख्या दषुका ी जिल्रयातील रशालशन ष हिाहींसा र या रशालशन ष हि 
शन ुल्कात सयलत दसयाबाबत शन ासनानस  कोिती उपाययोिना कस ली या करयात यसत ेरस, 
(५) नसल्यास, वयलींबाची कारिस काय ेरसत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-११-२०१५) : (१) रोय  
(२) रोय  
(३) परीष हा शन ुल्क याढीची सयस्ािारि कारिस पुढीलरशामािस ेरसत :- 
 यापूयनवीचस परीष हा शन ुल्काचस दर िय पास १२ यपुा्पूयनवीचस रोतस, 
  ीिीई्ी, नयी हदल्ली याींनी िानसयारी, २०१५ च्या परीष हसपासनू म पयस ७५/- रशानत 

रशालशन ष हिाहनवी य रशानत सत्र परीष हा शन लु्काची रशानतपूतनवी करयाच्या सचूना हदल्या ेरसत, 
 लशन ल्प कारागीर रशालशन ष हि योिनेंतगत् यापूयनवी यपुा्तून ाकदाच परीष हा ऊसयात यसत रोती, 

तहावप, िानसयारी, २०१४ पासून सत्र परीष हा पदतीनुसार दर सरा महरन्याींची परीष हा 
घ्यायी लागतस, यामु स कच्च्या मालायरील खचा्त याढ ााली ेरस, 

 परीष हा अनुपुींधगक कमाकरीता कराया लागिारा मानिनायरील खच,् उतरपबत्रका य िॉब 
तपासिीयरील खच,् े स्शन नरी यरील खच ् ा  बाबीम ुस दसणखल परीष हा शन ुल्कात याढ 
ाालसली ेरस, 
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(४) य (५) मरसूल य यन वयनागाच्या हदनाींक २० नोव्रेंबर, २०१५ च्या शन ासन ननिय्ान्ययस 
सन २०१५-२०१६ च्या खरीप रींगामातील रींगामी पैससयारी ५० पैशन ाींपैक  कमी ेलसल्या १४७०८ 
गायाींमयस दषुका  सष्श्य पररजेहती िारीर कम न वयवयि सयलती दसयात ेल्या ेरसत, 
यामयस शन ालसय/मरावयवायालयीन वयवायार्थया्चस परीष हा शन ुल्क मार् करयाची बाब समावयष् 
ेरस औवायोधगक रशालशन ष हि सींेहसतील रशालशन ष हिाहनवीचस रशालशन ष हि शन ुल्क मार् करयासींदनात् 
अवायाप कोितारी िोरिामक ननिय् ऊसयात ेलसला नारी  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शन ासक य मययतनवी मुद्रिालय, मुींबई  


