
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पासष्टावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

िात्रज िोंढवा बायपास रस् त् याचे ांं दीिरण व मजबूतीिरणाबाबत 
  

(१)  ११६३ (२२-१२-२०१४).   श्री.योगेश हिळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कात्रज कोंढवा बायपास रस् ् याचर ींं कीकरव व मजबीतीकरव   ावर याबाबतची मागवी 
नागररकाींकडीन गरल् या ेनरक वषााापासीन रलंलींतबत, आ र  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल् यास, पुवर म ानगरपाललकर नर या रस् ् याचर ींं कीकरव व मजबीतीकरव   ावर रलंस् ताव 
तयार कंन ी ेजीन पयात  र काम रलंलींतबत आ र,  र  ी खरर आ र काय, 
(३) ेसल् यास, शासनानर यावर काय उपाययोजना कर ली आ र, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारवर काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०८-२०१५) : (१)  ोय. कात्रज कोंढवा रस््याचर ींं कीकरव करवरकरीता 
मागवी  ोत आ र. 
(२)  ोय. 
(३) व (४) सकर रस््याच्या कामासाठी सन २०१४-१५ च्या ेींकाजपत्रकात तरतीक उपलब्ध 
नसल्यानर सकर रस््याचर पुवागवनपत्रक तयार कंन डडफडा परमें् पध्कतीनर ननववका 
मागववण्यात आलरल्या  ो्या. परींतु ेवाजवी कराच्या ननववका आल्यामुळर ननववका रद्द करण्यात 
आलरल्या आ रत. 
  

___________ 
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धुळे व अनेि जजल् हयात मुलाांचे िमड्ेन अकजटिि् हेि  
 िरण्याच्या खोट्या जाहहराती रोखण्याबाबत  

  

(२)  ५८६८ (०७-०४-२०१५).   श्री.िुणाल पािील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  धुळयास  ेनरक जजल्  यात गरल् या का ी मन न् यापासीन मुलाींचर लमडरेनरन े्जव्  र् कंन 
् याींचा बुध्कयाींक व स् मरवशव ती वाढववतो तसरच स् पशा िंकीं वा वासानर वस् ती खळखता यरतील 
ेशा रलंकाराच् या जान रातीकारर मलुाींची व पालकाींची फसववीक  ोत ेसल् याचर मा र जानरवारी, 
२०१५ करम् यान आढळीन आलर आ र,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल् यास, ेशा रलंकाराच् या खोयाया जान रातीना रोखण् यासाठी शासनानर कोवती कारवा  
कर ली वा करण्यात यरत आ र, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०९-२०१५) :(१) ेशा रलंकारची तक्रार/गुन् ा धुळर जजल््यात काखल 
ना ी 
(२) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
(३) रलंश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
 

नवी मुांबई ववमानतळाच्या बाांधणीसाठी नदयाांची पात्र ेबदलण्यात आल्याने  
आसपासच्या गावाांना ननमााण होणारा पुराचा धोिा 

 

(३)  ६४३६ (०६-०४-२०१५).   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.सुभाष साबणे (देगलूर), श्री.अशोि 
पािील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींब  ववमानतळाच्या बाींधवीसाठी नकयाींची पात्रर बकलण्यात आल्यानर आसपासच्या 
गावाींना पुराचा धोका ननमााव  ो ल ेशी शवयता ेसल्याबाबत पयाावरव ववषायक सींघ्नरनर 
मा र जानरवारी, २०१५ मध्यर वा ्या करम्यान न्यायालयात याचचका काखल कर ली आ र,  र खरर 
आ र काय, 
(२) ेसल्यास, ज्या गावाींना नकयाींची पात्रर बकल्यामुळर पुराींचा धोका ननमााव  ोवार आ र 
याकररता शासनानर कोव्या उपाययोजना कर ल्या वा करण्यात यरत आ रत, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१५) : (१) व (२)  ोय. सरव म्ग्रोज व नवी मुींब  एग्झास््न्स ्
याींच्यावतीनर मा.उच्च न्यायालयासमोर याचचका काखल कर ली आ र. कें निय जल आणव ववदयुत 
सींशोधन कें ि, पुवर याींचरमाफा त सखोल े्यास सुं आ र. तसरच पीरववषाय सलमतीची स्थपना 
करण्यात आली आ र. सकर े वालानुसार कायावा ी करण्यात यरवार आ र. 
(३) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
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मुांबई भाांडूप (प) येथील वाहतिुीस अडथळा ननमााण 
होणा-या रस्त्याांच े ांं दीिरण िरण्याबाबत 

  

(४)  ६५२४ (१०-०४-२०१५).   श्री.अशोि पािील (भाांडूप पजश्चम), श्री.तुिाराम िात े(अणुशटिती 
नगर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मुींब  भाींडीप (प) यरथील वा तुकीस ेडथळा ननमााव  ोवायया नठकावी रस् ता 
ींं कीकरवाबाबत नकनाींक २८ ऑव ्ोबर, २०१४ रोजी ननवरकन ेनतररव त आयुव त, पुवा उपनगरर 
मुींब  याींना नकलर आ रत,  र खरर आ र काय, 

(२) ेसल् यास, याबाबत शासनानर चौकशी कर ली आ र काय, चौकशीत काय आढळीन आलर व 
तकनुसार वा तुकीस ेडथळा ननमााव  ोवायया नठकावी रस्ता ींं कीकरव लवकरात लवकर 
करण्याबाबत शासनानर कोवती कायावा ी कर ली वा करण्यात यरत आ र, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) : (१)  र खरर आ र. 
(२) भाींडुप (प.) यरथील लाल ब ाकरु शास्त्री मागा या ३०.५० मी्र ींं क मींजीर सीमाररषाा 
ेसलरल्या ींं कीकरव ेग्रक्रमानर  ाती घरण्यात यरत आ र. सकर रस््याचर सींपीवा स्थापनक 
सवेक््ींव व ननवासी गाळरधारक २३, ेननवासी६०२ व धालमाक गाळरधारक १ ेशा एकी व ६२६ 
बाधीत गाळरधारकाींच्या याकीचर काम पीवा झालर ेसीन सकर बाींधकामाींना एम.आर.्ी.पी. 
ेचधननयम ५६ ेन्वयर नो्ीसी बजावण्यात आल्या  ो्या. सकर नो्ीस करताना सवा 
गाळरधारकाींना ररडी ररकनरनुसार रवकम करण्याचर व ्यानुसार रस्त ींं कीकरव करण्याचर रलंस्ताववलर 
 ोतर. परींतु सकर रलंस्तावास गाळरधारकाींची सींख्या जास्त ेसल्यानर ्याींना करण्यात यरवायया 
पयाायी ेननवासी गाळयाींची उपलब्धता सदय:जस्थती म ानगरपाललकर कडर नसल्यानर लाल ब ाकीर 
शास्त्री मागााच्या रस्ता ींं कीकरवाचर काम ्प्पप्पया्प्पप्पयानर करण्याचर ठरववण्यात आलर ेसीन 
्यानुसार रलंथम ्प्पप्पयात लाल ब ाकीर शास्त्री मागाावरील एम. ी. आर.लशींकर मागा तर  भाींडुप 
स् र्शन मागा या ्प्पप्पयाींचर काम  ाती घरण्यात आलर आ र. सकर ्प्पप्पयातील गाळरधारकाींना पत्र / 
नो्ीस बजावीन ्याींचरकडीन कागकपत्रर मागववण्यात आली ्यानुसार सकर ्प्पप्पयात एकी व ४४ 
यावसानयक बाींधकाम बाचधत ेसीन यापैकी २२ बाींधकामर पीवापवर तर २२ बाींधकामर ेींशत: 
बाचधत आ र. सकर गाळरधारकाींकडीन पात्रतरबाबतची कागकपत्रर  रलंाप्पत झालरली ेसीन सकर 
कागकपत्राींच्या पडताळवी पश्चात पात्र ेींशत: बाचधत गाळरधारकाींना मागाररषारपललकडर उवाररत 
जागरत करार प््नानसुार स्थलाींतरीत करण्याबाबतची कायावा ी करण्यात यर ल व पीवात: बाधीत 
गाळरधारकाींना पयाायी ेननवासी गाळर करण्याकररता बन न्मुींब  म ानगरपाललकर माफा त कायावा ी 
कर ली जा ल. 
(३) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
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िल्याण महानगरपािलिा हद्दीतील चटििीनािा त ेहाजीमलांग रस्त्यावर  
िॉक्रीिचे िाम अत्यांत सांथ गतीन ेसुं असल्याबाबत. 

  

(५)  ६६६५ (०७-०४-२०१५).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा), श्री.जजतेंद्र आ् हाड (मुां्ा 
िळवा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कल्याव म ानगरपाललका  द्दीतील चवकीनाका तर  ाजीमलींग रस््यावर कॉक्री्चर काम 
े्यींत सींथ गतीनर  ोत ेसल्यानर पाकचारी व वा न धारकाींची गैरसोय  ोत आ र  र खरर आ र 
काय, 
(२) ेसल्यास, या कामाच्या ववकासकास िंकती मुकतीमध्यर काम करण्याचर आकरश करण्यात 
आलर आ रत, 
(३) ेसल्यास, नागरीकाींना गैरसो   ोत ेसल्यामुळर ववकासकावर कोव्या रलंकारची कारवा  
करण्यात यरत आ र, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०८-२०१५) : (१) ेींशत: खरर आ र. 
(२) सकर कामाच्या ेलभकरवास नक.१७/११/२०१२ तर नक.१६/०२/२०१४ या १५ मन न्याच्या 
कालावधीमध्यर काम पीवा करण्यासाठी कायााकरश करण्यात आला  ोता. परींत,ु रस्ता 
ींं कीकरवासाठी आवश्यक भीसींपाकन व इतर ताींतत्रक ेडचवीमळुर मुकतीत काम पीवा करवर 
शवय झालर नसल्यामुळर म ानगरपाललकर माफा त सींबींचधत ेलभकरवास नक. ३१/१२/२०१५ 
मुकतवाढ करण्यात आली आ र. 
(३) सकर रस््याच्या बाधीत ेनतक्रमवाींवर कारवा  कंन तसरच वा तीकीचर ननयोजन वा तीक 
शाखरच्या परवानगीनसुार करण्यात यरत ेसल्यामुळर कामास ववलींब  ोत आ र. कामात ेपरक्षक्त 
रलंगती काखववण्यासाठी सींबींचधत ेलभकरवास वरळोवरळी नो्ीस करण्यात आली आ र. 
(४) रलंश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

िल् याण-डोंबबवली शहरातील महानगरपािलिेचा पाणी प्रश् न 
हदवसें हदवस गांभीर होत असल्याबाबत 

  

(६)  ६६८८ (०८-०३-२०१५).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आ् हाड (मुां्ा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) कल् याव-डोंतबवली श रातील म ानगरपाललकर नर पावी रलंश् न नकवसेंनकवस गींभीर  ोत 
ेसताींना ी म ानगरपाललका रलंशासनानर भीजल साठ्याकडर ववशरषातः श रातील पुरातन ववन र व 
कुपनललकाींकडर कलुाक् कर लर ेसीन श रातील ८५० बोेरवरल पैकी ५३४ बोेरवरल चाली ेसीन 
३०४ बोेरवरल बींक ेसल् याचर ननकशानास आलर आ र,  र खरर आ र काय, 

(२) ेसल् यास, उन्  ाळयात पावी ी्ंचा ची समस् या गींभीर  ोत चालली ेसीन पुरातन ववन र व 
कुपनललकाींची करखभाल व कुं स् ती कंन भुजल साठ्याचा योग् य उपयोग कर ल् यास       
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कल् याव-डोंतबवली श रातील पावी समस् या बय याच रलंमावात कीर  ोश शकतर,  र  ी खरर आ र 
काय, 
(३) ेसल् यास, शासनानर चौकशी कर ली आ र काय, ् यानुसार शासनानर कल् याव- डोंतबवली 
यरथील पावी रलंश् न सोडववण् याबाबत कोवती कायम स् वंपी उपाययोजना कर ली वा करण् यात यरत 
आ र, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०८-२०१५) : (१)  र खरर ना ी. 
     सदय:जस्थतीत ७२ बोेरवरल कायमस्वंपी बींक ेसीन उवाररत बोेरवरलची ननगा-कुं स्ती 
कंन वापरात आ रत. 
(२)  ोय. 
     कल्याव-डोंतबवली म ानगरपाललका क्रत्रात ेसलरल्या ववन रीींची व कुपनललकाींची वरळोवरळी 
करखभाल-कुं स्ती कर ली जातर. सदय:जस्थतीत श रात  ोवारा एकी व पावी पुरवठा ३०० क.ल.लल. 
आ र. म ानगरपाललका क्रत्रातील ववन री व कुपनललका याींच्यामाफा त उपलब्ध  ोवायया 
पाण्यामळुर श रातील परयजलायनतररवत वापरण्यात यरवायया पावी समस्यरवर का ी रलंमावात 
मात  ोतर. 
(३) कल्याव-डोंतबवली म ानगरपाललकर सर वाढीव पावी करवर शवय  ावर, यासाठी २ ्ी.एम.सी. 
पावी साठा  ो ल इतपत बारवी धरवाचर काम रलंाधान्यानर पीवा करण्याबाबत मा.मींत्री जलसींपका 
याींनी नक. ०७/०४/२०१५ रोजी झालरल्या बैठकीमध्यर म ाराषर औदयोचगक ववकास म ामींडळास 
ननकेश नकलर आ रत. 
(४) रलंश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
 

नवी मुांबई के्षत्रात उधचत हठिाणी महापुरूषाांची स्मारिे उभी  
िरण्यासाठी िसडिोिडून भूखांड उपलब्ध होण्याबाबत 

  

(७)  ६८६१ (०८-०४-२०१५).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र 
आ् हाड (मुां्ा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करशातील म ापरुूषााींनी कर लरल्या म ान कायााची मान ती नवीन वपढीला  ावी तसरच स्फी ती 
लमळावी यासाठी नवी मुींब  क्रत्रात उचचत नठकावी म ापरुूषााींची स्मारकर  उभारण्यासाठी लसडको 
म ामींडळाकडीन भीखींड उपलब्ध  ावरत यासाठी स्थाननक लोकरलंनतननधीींनी मा र जानरवारी, २०१५ 
मध्यर वा ्या करम्यान यवस्थापकीय सींचालक लसडको तसरच मा.मुख्यमींत्री म ोकयाींना ननवरकन 
नकलर आ र,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल्यास, उवत ननवरकनाच्या ेनुषाींगानर भीखींड उपलब्ध करून करण्याबाबत लसडको 
म ामींडळ व शासनाकडीन कोवती कायावा ी करण्यात आली आ र वा यरत आ र,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवासाधारव कारवर काय आ रत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१५) : (१) व (२)  ोय, नकवींगत माजी खासकार नक.बा.पा्ील 
याींचर स्मनती स्मारक जास  गावात उभारवर साठी ननवरकन रलंाप्पत झालर आ र. ्यारलंमावर  ुता्मा 
भवन बाींधवर सींबींचधची कायावा ी सुं आ र. 
(३) रलंश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
 

नवी मुांबईत प्रादेिशि धचत्रपिासाठी धचत्रपिगहृ उभारण् याितरता  
िसडिोिडून भुखांड िमळणेबाबत 

  

(८)  ६८६२ (०७-०४-२०१५).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजतेंद्र आ् हाड (मुां्ा िळवा) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींब तील मराठी भावषाक व रलसकाींना मराठी चचत्रप् प ाण् यासाठी स् वतींत्र चचत्रप्गन  
उपलब् ध नसल् यानर मराठी चचत्रप् रलसकाींची े् यींत गैरसोय  ोतर,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल् यास, मराठी चचत्रप्ाींसाठी स् वतींत्र चचत्रप्गन  बाींधण् यात यावर व ् यासाठी लसडकोनर 
भीखींड उपलब् ध कंन दयावा म्  वीन स् थाननक लोकरलंनतननधीींनी मा.मुख् यमींत्री व मा. साींस् कन नतक 
मींत्री याींना मा र जानरवारी, २०१५ मध् यर वा ्यासुमारास ननवरकन नकलर आ र,  र खरर आ र काय, 
(३) ेसल् यास, उव त ननवरकनाच् या ेनुषाींगानर कोवती कायावा ी कर ली आ र वा करण् यात यरत 
आ र, 
(४) नसल् यास, ् याची कारवर काय आ रत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१५) : (१) ना ी. 
(२)  ोय. 
(३) नवी मुींब  म ानगरपाललका ननयोजन रलंाचधकरव झाल्यापासीन लसडकोनर आतापयतं 
सामाजजक सुववधा/पािंकंग/स््ॉल/माके् इ.साठी सुमारर २४४ भखुींड  स्ताींतरीत कर लर ेसीन 
उवाररत भीखींड  स्ताींतरीत करण्याची रलंिंक्रया रलंाधान्यानर सुं आ र.  स्ताींतरीत भीखींडापैकी 
सुयोग्य भीखींड लसडकोच्या सींमतीनर नवी मुींब  म ानगरपाललकर ला आवश्यक ्या कारवासाठी 
वापरवर शवय आ र. 
(४) रलंश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

उरण पतरसरात िसडिोन ेसांपाहदत िेलेल् या हजारो एिर  
जिमनीवर अनधधिृतपणे झोपड्या बाांधल् याबाबत 

  

(९)  ६८८८ (०७-०४-२०१५).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र 
आ् हाड (मुां्ा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरव पररसरात लसडकोनर सींपानकत कर लरल् या  जारो एकर जलमनीवर रोजगाराननलम् त 
आलरल् या बाींगलाकरशी नागररकाींनी मोठ्या रलंमावावर ेनाचधकन तपवर झोपड्या बाींधल् या आ र,  र 
खरर आ र काय, 
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(२) ेसल् यास, या झोपड्याींमधीन रा वाय या बाींगलाकरशीय नागररक तरथील गोकाम व इतर 
भागाींमध् यर चोय या व घरफोड्या करीत ेसल् यामुळर पररसरातील नागररक त्रस् त झालर आ रत,  र 
खरर आ र काय, 
(३) ेसल् यास, सकर ेनाचधकन त झोपड्या  ्ववण् याबाबत कोवती कायावा ी करण् यात आली 
आ र वा यरत आ र, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१५) : (१), (२) व (३) उरव पररसरातील लसडकोच्या 
ेख्यारीत ेसलरल्या मोकळया भीखींडावरील ेनचधकन त कच्च्या स्वंपाच्या झोपड्याींवर 
ननषकासनाची कारवा  लसडको ेनतक्रमव ववभागामाफा त वरळोवरळी पार पाडली जातर. लसडकोच्या 
का ी मोकळया भीखींडाींवर स्थलाींतरीत मजीराींच्या ता्पीर्या झोपड्या ननकशानास आल्यावर ्या 
झोपड्या  ्ववण्याची कारवा  वरळोवरळी पोलीस बींकोबस्ताच्या उपलब्धतरनुसार कर ली जातर. 
     ननषकासनाची कारवा  पीवा झाल्यावर ्या नठकावी पुन् ा झोपड्या उ्या रा ीन नयरत 
याकररता झोपडी धारकाींचर जप्पत करण्याजोगर झोपडीचर सामान जप्पत करण्यात यरतर तसरच ेशा 
ररवत झालरल्या भीखींडावर पुन् ा ेनतक्रमवर  ोश नयर म् वीन सींरक्क ताररचर कुीं पन घालीन 
लसडकोचा फलक लावण्यात  यरतो. 
(४) रलंश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
नवीन पनवले शहराच्या मध्यवती हठिाणी िशवा िॉम्प्लेटिस येथ े३० वषाापूवी िसडिोन े

बाांधलेला बस डपेोत सध्या मोिाि िुत्री आणण गुराांचा िोंडवाडा झाल्याबाबत 
  

(१०)  ७१७१ (०८-०४-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवीन पनवरल श राच्या मध्यवती नठकावी लशवा कॉम्प्पलरवस यरथर ३० वषााापीवी लसडकोनर 
बाींधलरला बस डरपोत सध्या मोका् कुत्री आणव गुराींचा कोंडवाडा झाल्याचर मा र जानरवारी, २०१५ 
मध्यर वा ्या सुमारास ननकशानास आलर आ र,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल्यास, या बस डरपो सींकभाात तरथील नागररकाींनी वारींवार लसडको रलंशासनाकडर तक्रार 
कंन ी कोवतीच कायावा ी करण्यात आलरली ना ी,  र खरर आ र काय, 
(३) ेसल्यास, या सींकभाात शासनानर आता कोवती कारवा  कर ली वा करण्यात यरत आ र, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१५) :(१) व (२)  र खरर ना ी. तथावप, याबाबत नमीक करण्यात 
यरतर की, सरव्र १२, नवीन पनवरल यरथील भीखींड क्र. १९  ा भीखाड बस ्लमानसकरीता राखीव 
ठरवण्यात आला ेसीन, ननयोजीत आराखड्यानुसार बाींधकाम झालरलर आ र. सकर बस ्लमानसचा 
वापर नवी मुींब  म ानगरपाललका पररव न व म ाराषर पररव न मींडळाकडीन  ोत आ र. 
(३) व (४) रलंश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
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उरण आणण न् हावा-शेवा (जज.रायगड) पतरसरात बाांधण् यात येत असलेल् या िां िेनर 
 बथामुळे नतवराांचे जांगल झपाट्याने नष्ट् ि होत असल्याबाबत. 

  

(११)  ७३७८ (०७-०४-२०१५).   श्री.अजय चौधरी (िशवडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरव आणव न्  ावा - शरवा (जज.रायगड) पररसरात बाींधण् यात यरत ेसलरल् या कीं र्नर बथामुळर 
पावस् थळ जागरवर भरवी करण् याचर काम ेववरत सुं ेसीन या भागातील सुमारर ४००  रव ्र 
पावस् थळ जमीन आणव ् या जलमनीवरील नतवराींचर जींगल झपायायानर तोड  ोत ेसल् याचर   
मा र डडसेंबर, २०१४ मध् यर वा ् या सुमारास ननकशानास आलर आ र,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल् यास, राष रीय  ररत लवाकानर पावस् थळ जागरवर भराव ्ाकण् यास स् थचगती नकली 
ेसताींना ी राजरोसपवर यानठकावी भराव ्ाकण् याचर काम लसडकोमाफा त कर ली जात आ र,  र  ी 
खरर आ र काय, 
(३) तसरच खोप्ा आणव मुलरकान खाडीच्या मखुावर घालण् यात यरत ेसलरल् या बींधाय यामुळर 
नतवराींच् या जींगलाना लमळवारी पाण् याची रसक तु ी्न नतवरर पाण् याेभावी सुकी  लागती आ रत,  र 
 ी खरर आ र काय, 
(४) ेसल् यास, याबाबत शासनानर चौकशी कर ली आ र काय, ् यात काय आढळीन आलर, 
(५) तदनुसार यास जबाबकार ेसवाय या ेचधकाययाींवर कोवती कारवा  कर ली आ र वा करण् यात 
यरत आ र, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१५) : (१) व (२) उरव आणव न् ावा-शरवा (जज.रायगड) 
पररसरात लसडकोतफे कोव्या ी रलंकारचर कीं र्नर बथाचर बाींधकाम  ाती घरण्यात आलरलर ना ी. 
(३), (४) व (५) खोप्ा आणव मलुरकान खाडीच्या मुखावर बींधारर घालण्याचर कोव्या ी रलंकारचर 
काम लसडकोतफे  ाती घरण्यात आलरलर ना ी. परींत ुलसडकोनर िोवाचगरी धारव तलाव क्र.२ च्या 
पा प ननकास मागााच्या पुनबााधवीचर काम आवश्यक ्या सवा परवानग्या घरशन मा र 
ऑव्ोबर, २०१४ मध्यर काम पीवा कर लर आ र. 
(६) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

जालना जजल् हयातील गोंदी पोलीस स् िेशन अांतगात जुगार मििा 
 रेशन रॉिेलचा िाळा बाजार सुरू असल्याबाबत 

  

(१२)  ७७९९ (०६-०४-२०१५).   श्री.अजुान खोतिर (जालना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जालना जजल्  यातील गोंकी पोलीस स् ्रशन ेींतगात जुगार म्का, ररशन रॉकर लचा काळा 
बाजार सुरू ेसीन गुन्  रगारीमध् यर वाढ झाल् यामुळर पोलीस ननरीक्क री.ी.ेशोक घोरबाींड याींच् या 
ववरोधात कारवा  करण् यासाठी श ागड  यापारी म ासींघानर बींक व रास् ता रोको मा र ऑव ्ोबर, 
२०१४ मध् यर कर ला  ोता,  र खरर आ र काय, 
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(२) ेसल् यास, सकर ी रलंकरवी वाळी मािंफया व ेवधै धींकरवालर, पुढारी पाठीशी घालत 
ेसल् याची तक्रार करण् यात आली  ोती,  र  ी खरर आ र काय, 
(३) ेसल् यास, उव त रलंकरवी कोवती कारवा  करण्यात आली वा करण् यात यरत आ र, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०९-२०१५) : (१)  र खरर ना ी, 
      मा र ऑव्ोबर, २०१४ मध्यर वा ्या सुमारास श ागड यापारी म ासींघानर बींक व रास्ता 
रोको  आींकोलन कर लरलर ना ी, 
(२) व (३)  र खरर ना ी, 
     पोलीस ठावर गोंकी  द्दीमध्यर ेवैध धींकर करवारर लोकाींची गोपननय मान ती काढीन 
्याींचरवर वरळोवरळी कायावा ी कर लरली आ र, 
(४) ववलींब झालरला ना ी. 
  

___________ 
  

नवी मुांबई (जज.ठाणे) िसडिो हद्दीतील सहिारी सांस्थाांचे ्यवस्थापन  
िरण्यािरीता सहननबांधि सहिारी सांस्था िसडिो हे पद ननमााण िरण्याबाबत 

  

(१३)  ८१७६ (०९-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल)  श्री.राजपुरोहहत (िुलाबा), श्री.समीर 
िुणावार (हहांगणघाि),  श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),  श्री.बाबुराव पाचणे (िशंर) :  सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींब  (जज.ठावर) लसडको  द्दीतील स कारी सींस्थाींचर यवस्थापन करण्याकरीता 
स ननबींधक स कारी सींस्था लसडको  र पक ननमााव कंन ्याींचर कायाालय रायगड भवन यरथर 
मागील १७ वषाांपीवी सुं कर लर ेसीन  र कायाालय स कारी सींस्था ेचधननयम १९६० व ननयम 
१९६१ व ्या ेनुषाींगानर वरळोवरळी स कार खातर जी पररपत्रकर  व आकरश करत ेसतर ्यानुसार 
चालत ेसतर,  र खरर आ र काय, 

(२) या कायाालयात स ननबींधक कजााचा ेचधकारी सोडता इतर कमाचारी  र लसडकोचर ेसल्यानर 
्याींना म.स.सीं. ेचधननयम १९६० व ननयम १९६७ व  पुररसर ज्ञान नसल्यानर सकर 
कायाालयातील कामकाज सींथगतीनर चालत ेसल्याचर मा र जानरवारी, २०१५ रोजी वा ्या 
सुमारास ननकशानास आलर आ र,  र  खरर आ र काय, 
(३) ेसल्यास, सकर कायाालयातील स ननबींधक  र नकनाींक १९ सप्प े्ंबर, २०१४ पासीन गैर जर 
ेसल्यानर व कमाचाययाींना पुररसर ज्ञान नसल्यानर नवी मुींब  लसडको  द्दीतील स कारी गन ननमााव 
सींस्थाच्या ेनरक कामर रलंलींतबत आ रत तसरच ९७ या घ्ना कुं स्तीनुसार घ्यावयाच्या सींचालक 
मींडळाच्या ननवडवीकासुध्का रलंलींतबत रान ल्या आ रत,  र  ी खरर आ र काय, 
(४) ेसल्यास, याबाबत शासनानर चौकशी कर ली आ र काय, चौकशीत काय आढळीन आलर व 
तकनुसार तरथील रलंलींतबत कामर लवकरात लवकर पीवा  ोण्यासाठी कोवती कायावा ी कर ली वा 
करण्यात यरत आ र, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ?  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) ना ी. 
(३), (४) व (५) नक.१९.९.३२०१४ तर नक.१५.२.२०१५ या कालावधीत स ननबींधक, स कारी सींस्था 
लसडको  र वैदयकीय रजरवर  ोतर. या कालावधीत जजल् ा उपननबींधक, स कारी सींस्था (२) पीवा 
उपनगरर, मुींब  याींचरकडर वरील पकाचा ेनतररवत पकभार करण्यात आला  ोता, ्यामुळर 
ननवडवीका रलंलींतबत ना ीत. 
     स ननबींधक स कारी सींस्था लसडको याींचर कायाालयात स कार ववभागाकडील            
६ ेचधकारी/कमाचारी रलंनतननयुवतीवर घरण्यासाठी व लसडकोकडील १० कमाचारी करण्याबाबत 
आकन तीबींध मींजीरीसाठी साकर कर लरला आ र. 

___________ 
 

िळांबोली (ता.पनवले, जज. रायगड) येथे िसडिोन े३० वषाापूवी  
बाांधलेल् या सदननिा ननिृष्ट् ि दजााच् या असल्याबाबत 

  

(१४)  ८१७८ (०६-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री.समीर 
िुणावार (हहांगणघाि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.बाबुराव पाचणे (िशंर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळींबोली (ता.पनवरल, जज. रायगड) यरथर लसडकोनर ३० वषााापीवी बाींधलरल् या सकननका ननकन ष ् 
कजााच् या ेसीन इमारतीमधील वारींवार स् ल्ब, तबम, प्प लास् ्र कोसळवर, पावसाळयात 
मोठयारलंमावत पावी णझरपवर यामुळर रन वाश् याींच् या जीवाला धोका ननमााव झाला ेसल् याचर 
मा र जानरवारी २०१५ रोजी वा ् या सुमारास ननकशानास आलर आ र,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल् यास, लसडकोचर  यवस् थापकीय सींचालक याींनी सकर सकननका नागररकाींना रा ण् यास 
धोकाकायक ेसीन सकननका पीनबाधंवीची ेचधसुचना ी काढली आ र,  र  ी खरर आ र काय, 
(३) ेसल् यास, उव त सकननका पनुबांधवीसाठी शासन कोवती आवश् यक ती कायावा ी करवार 
वा करीत आ र, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
 

 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१५) : (१), (२) व (३) सकर सकननकाींचर मर, २०१३ मध्यर 
स्रवचरल ऑडड् कर ल्यानींतर ९७ सकननका धोकाकायक ेसल्याचर ननकशानास आल्यानर 
लसडकोच्या सवासाधारव ववकास ननयींत्रव ननयमावलीत नवीन ववननयम ेींतभीात कंन सुधाररत 
ेचधसीचना रलंलसध्क करण्यात आली आ र. ्यानुसार पुढील कायावा ी सुं आ र. 
(४) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
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खारघर (ता.पनवले, जज.रायगड) येथील लोिसांख्या तीन लाखाांहून  
अधधि असून एवढ्या नागतरिाांच्या आरोग्यासाठी िसडिोन े 

िेवळ सहा िमाचारी हांगामी तत्वावर ठेवल्याबाबत 
  

(१५)  ८१८३ (०७-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री.समीर 
िुणावार (हहांगणघाि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.बाबुराव पाचणे (िशंर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खारघर (ता.पनवरल, जज.रायगड) यरथील लोकसींख्या तीन लाखाीं ीन ेचधक ेसीन एवढ्या 
नागररकाींच्या आरोग्यासाठी लसडकोनर कर वळ स ा कमाचारी  ींगामी त्वावर ठरवलर ेसीन 
वगावारी कर ल्यास ४१  जाराींमागर एक कमाचारी ेशी जस्थती ेसल्याचर मा र जानरवारी २०१५ 
रोजी वा ्या सुमारास ननकशानास आलर आ र,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल्यास, उवत कमाचाययाींना मलरररया ननमुालनाच्या सवेक्वासाठी उवत  ींगामी 
कमाचाययाींना नरमलर ेसीन ्याींना काम करण्यास ेनरक समस्याींना तोंड दयावर लागत आ र  र 
पा ता शासन ्वरीत आवश्यक ती कायावा ी करवार वा करीत आ र, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१५) : (१) व (२) खारघर, ता.पनवरल यरथील लोकसींख्या 
२,०६,७३३ इतकी ेसीन सकर लोकसींख्यरच्या आरोग्यासाठी १४८ कमाचारी कायारत आ रत. सकर 
कमाचाययाींमाफा त योग्य रलंकारर मलरररया ननमुालनाचर काम करण्यात यरत आ र व ्या 
कमाचाययाींना मलरररया ननमुालनाचर सवेक्व व इतर कामाकररता समस्याींना तोंड दयावर लागत 
ेसल्याची तक्रार रलंाप्पत ना ी. 
(३) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

वरूड, (जज.अमरावती) येथील तत् िालीन पोलीस ननरीक्षि,  
याांचेववरूध् द प्रलांबबत असलेल् या चौिशीबाबत 

  

(१६)  ८५०२ (०६-०७-२०१५).   श्री. आिाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) री.ी.चींक ुरामकास इींगळर, रा.वरूड, जज.ेमरावती याींनी री.ी.नकलीप पा्ील, त् कालीन पोलीस 
ननरीक्क, वरूड याींनी कर लरल् या े् याचाराववरूध् क नकनाींक ६ फर रेनवुारी, २०१३ रोजी मा.रलंथम 
री.रवी, न् यायकींडाचधकारी याींच् याकडर सकर रलंकरवी फौजकारी रलंिंक्रया सींन ता १९६३ चर कलम 
१५६/३ ेींतगात चौकशी करण् यासाठी ेजा काखल कर ला  ोता,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल् यास, सकर ेजांवर मा.रलंथम री.रवी न् यायकींडाचधकारी याींनी नकनाींक ४ डडसेंबर, २०१३ 
रोजी आकरश पारीत करून री.ी.नकलीप पा्ील व इतर याींचरववरूध् क फौजकारी रलंिंक्रया सींन तरच् या 
कलम १५६/३ नुसार.भा.कीं.सीं.कलम २९४,३२३,२८४,५०६ (२) स  कलम ३४ आणव ेनुसीचचत 
जाती आणव ेनुसीचचत जमाती (े् याचारास रलंनतबींध) ेचधननयम १९८९ चर कलम ३ (१) (१०) 
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प ३ (२) (७) या गुन् ्याकररता एफ.आय.आर.नोंकवीन सक्म ेचधका-यामाफा त चौकशी 
करण् याचर आकरश करण् यात आलर  ोतर,  र  ी खरर आ र काय, 
(३)  ेसल् यास, री.ी.नकलीप पा्ील व इतर आरोपी याींची मा.न् यायालयाच् या आकरशानुसार 
उच् चस् तरीय चौकशी करण् याबाबत े्ड.आकाश पाींडुरींग फुीं डकर, वव.स.स. याींनी मा.गन  राज् यमींत्री 
(श रर) याींचरकडर डडसेंबर, २०१४ मध् यर पत्रादवारर मागवी कर ली  ोती,  र  ी खरर आ र काय, 
(४)  ेसल् यास, ेदयापपयतं कललताींवर ेन् याय करवा-या तसरच भ्रष ्ाचार करवा-या 
री.ी.नकलीप पा्ील याींची चौकशी न करण् याची कारवर काय, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०९-२०१५) : (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) मा.ववधानसभा सकस् य याींनी नकनाींक १२.१२.२०१४ रोजी आरोपी याींची या रलंकरवाबाबत 
उच् चस् तरीय चौकशी करण् याबाबत मा.ववशरषा पोलीस म ाननरीक्क, ेमरावती याींना कर लरलर 
ननवरकन रलंाप्प त झालर आ र. 
(४) आरोपी ववंध् क पो.स् ्र, वंड यरथर एम.कर स.ेप.न.२११/१३, कलम २९४, ३२३, ३८४, ५०६(२) 
भाकवव, स कलम ३(१) (१०), ३(२)(७) े.जा.ज.े.रलं.का. रलंमावर नकनाींक ०५.१२.२०१३ रोजी 
गुन्  ा काखल कर ला ेसीन, गुन् ्यात न् यायालयाच् या आकरशानर नकनाींक २७.०५.२०१४ रोजी ब 
समरी मींजीर कर लरली आ र. 
(५) रलंश् न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

मुांबईतील महापािलिेच् या पुलाांचा सयसयजस्थतीचा डािा जमा िरण् यासाठी 
 महापािलिेने िमशन ब्ज हाती घेतले असल्याबाबत 

  

(१७)  ८७८८ (०६-०४-२०१५).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.तुिाराम िाते 
(अणुशटिती नगर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब तील म ापाललकर च् या पलुाींचा सदयजस्थतीचा डा्ा जमा करण् यासाठी म ापाललकर नर 
लमशन तरेनज  ाती घरतलर ेसीन मुींब तील २७० पलुाींची पा वी कंन सवेक्व करण् यात यरवार 
आ र,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल् यास, मुींब तील िंकती पलुाींचर आतापयतं सवेक्व पुवा झालर आ र, 
(३) ेसल्यास, या कामाकरीता ननववका काढल् या आ रत काय, 
(४) ेसल् यास, सकर काम कोव् या कीं पनीला करण् यात यरवार आ र, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
 श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०८-२०१५) : (१) मुींब तील २७४ पुलाचर सवेक्व कंन 
आवश्यकतरनुसार ्याींची कुं ती िंकीं वा पुनबााधवी करण्याबाबत उपाययोजना तयार करण्याचर 
काम बन न्मुींब  म ानगरपाललकर नर  ाती घरतलर आ र. 
(२) बन न्मुींब  म ानगरपाललकर माफा त ननववका रलंिंक्रया सुं ेसल्यानर सवेक्वाचर काम सुं 
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करण्यात आलरलर ना ी. 
(३) ननववका रलंिंक्रया सुं ेसीन आतापयतं एकी व ९ ननववका बन न्मुींब  म ानगरपाललकर स रलंाप्पत 
झालरल्या आ रत. 
(४) ननववका रलंिंक्रया पीवा न झाल्यामुळर सींस्था ननजश्चत करण्यात आलरली ना ी. 
(५) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

मुांबईतील नतरमन पााँईि, वाांदे्र-िुलाा सांिुल, लोअर परळ व अांधेरी  
येथे नवीन बबझनेस झोन तयार िरण्याबाबत 

  

(१८)  १०३१५ (०७-०४-२०१५).   श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आ् हाड (मुां्ा िळवा), 
श्री.राहुल मोिे (पराांडा), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.सुरेश लाड 
(िजात), श्री.अवधूत तििरे (श्रीवधान), श्री.हदलीप वळस-ेपािील (आांबेगाव), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.हनुमांत डोळस (माळिशरस), श्री.हदलीप सोपल 
(बाशी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब तील नररमन पााँ ्, वाींिर-कुलाा सींकुल, लोेर परळ व ेींधररी यरथर नवीन तबझनरस 
झोन तयार करण्याचा मुींब  म ानगरपाललकर नर ननवाय घरतल् याचर मा र जानरवारी, २०१५ मध्यर 
ननकशानास आलर,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल्यास, या योजनरचर थोडवयात स्वंप काय आ र, 
(३)  ी योजना रलं्यक्ात कर  ा ेींमलात आवण्यात यरवार आ र ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१५) : (१)  र खरर ना ी. 
(२) व (३) रलंश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

जळगाांव जजल््यातील एनडीबीबी सांचिलत दधु  
सांघात दधू चोरीची घिना घडल्याबाबत 

  

(१९)  ११२८५ (०४-०४-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींव जजल््यातील एनडीबीबी सींचललत कधु सींघात मा र जानरवारी, २०१५ मधील कीध 
चोरीची घ्ना ननकशानास आली,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल्यास, याबाबत सींबींचधत रान्सपो ा् कीं पनी व ेचधकाययाींचर ववंध्क कोवती कारवा  
करण्यात आली आ र वा करण्यात यरत आ र, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०८-२०१५) : (१)  ोय. 
     नमीक रलंकरवी नक.१३/१२/२०१४ रोजी जळगाींव श र पोलीस स् र्शन यरथर गु.र.नीं. १८८/१४, 
भा.कीं.वव. कलम ३७९, ५११, ३४ नुसार गुन् ा काखल आ र. 
(२) नमीक रलंकरवात चोरी करवा-या सींबींचधत रान्सपो ा् कीं पनी व ेचधकारी ेसर एकी व ८ 
आरोपीींना े्क करण्यात आली ेसीन ्याींचरववंध्क ३१/०१/२०१५ रोजी न्यायलयात कोषाारोप 
काखल करण्यात आलरलर आ र. सदय:जस्थत रलंकरव न्यायरलंववष् आ र. 
(३) ववलींब झालरला ना ी. 
  

___________ 
  

िल् याण रेल् व ेस् थानिालगत पूवा ते पजश्चम, तहसीलदार िायाालय ते ववक्रीिर िायाालय, 
दयु्यम ननबांधि िायाालयापयतंच ेस् िायवॉिचे िाम ननिृष्ट् ि दजााचे झाल्याबाबत 

  

(२०)  १२०२३ (०७०४-२०१५).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल् याव ररल् वर स् थानकालगत पीवा तर पजश्चम, त सीलकार कायाालय तर ववक्रीकर कायाालय, 
कयु्यम ननबींधक कायाालयापयतंचर स् कायवॉकच् या कामावर ेनुक्रमर ३२ को्ी व ३५ को्ी एवढा 
खचा झाला ेसीन सकर बाींधकाम ननकन ष ् कजााचर करण् यात आलर आ र,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल् यास, स् कायवॉकवर ेनचधकन तपवर मोठ्या रलंमावावर फर रीवालर यवसाय करीत आ रत, 
 र  ी खरर आ र काय, 
(३) तसरच स् कायवॉकची उींची जास् त ेसल् यामळुर या स् कायवॉकवर चढण् याकररता नागररकाींना 
त्रास स न करावा लागत ेसल्यानर सरकतर जजनर बसववण् यात यरवार आ रत काय, 
(४) स् कायवॉकवर ेनचधकन तपवर मोठ्या रलंमावावर यवसाय करवायया फर रीवाल्याींना 
 ्ववण्याबाबत काय कायावा ी कर ली वा करण्यात यरत आ र, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१५) : (१) ना ी. 
 (२)  र खरर ना ी. 
     म ानगरपाललकर माफा त फर रीवाल्याववंध्क वरळोवरळी कायावा ी कंन गकीच्या वरळी 
स्कायवॉक फर रीवालामुवत ठरववरबाबत सकाळ व सींध्याकाळच्या सत्रात कारवा  करण्यात यरतर. 
(३) ना ी. 
(४) स्कायवॉकवरील ेनचधकन त फर रीवाल्याववंध्क म ानगरपाललकर च्या फर रीवाला  ्ाव 
मोन मरतील पथकाींमाफा त सकाळ व सींध्याकाळच्या सत्रात कैनींनकन रलंभावीपवर कारवा  कंन 
्या नठकावी बसवारर सवा फर रीवालर  ्ववलर जात आ रत. 
(५) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
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राज् यभरातील पोलीस स् िेशन जीपीएस मकवपांग िंन त् याांची  
माहहती मोबाईल अकपवर उपलब् ध िरण् याबाबत 

  

(२१)  १६१७७ (०८-०४-२०१५).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यभरातील पोलीस स् ्रशन जीपीएस म्वपींग कंन ् याींची मान ती मोबा ल े्पवर 
उपलब् ध करण् याची मा. उच् च न् यायालय मुींब  याींनी राज् य शासनाला  सीचना कर ल् याचर मा र 
फर रेनुवारी, २०१५ मध् यर ननकशानास आलर,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल् यास, उव त रलंकरवी शासनानर कोवती कायावा ी कर ली वा करण्यात यरत आ र, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०८-२०१५) : (१)  र खरर आ र. 
(२) म ाराषर पोलीस कलाचर राज्यभरातील पोलीस स् र्शन जीपीएस म्वपींग कंन मान ती 
मोबा ल ॲपवर उपलब्ध करण्याचर आकरश मा. उच्च न्यायालय, मुींब  याींनी नकलरलर आ रत, 
इीं्रनर् वापरक्यााच्या नठकावापासीन कोवतर पोलीस ठावर जवळ व िंकती ेींतर आ र, तसरच 
्या पोलीस ठाण्यास जाण्यासाठी नर ीगरशनची मान ती लमळरल, सकर ॲपवर म ाराषर 
राज्यातील सवा पोलीस ठावर  यरथील रलंमुख पोलीस ेचधकारी याींची मान ती व ्याींचरसाठी 
सींपका  क्रमाींक व  -मरल आयडीची मान ती ेसरल, 
कोव्या ी आप्कालीन पररजस्थतीमध्यर पोलीस ननयींत्रव कक्ाशी सींपका  साधण्याची यींत्रवा 
उपलब्ध ेसरल, सकर ॲपवर जवळील पोलीस ठावर  द्दीतील म ्वाचर  ॉस्पी्ल, ंग्ववा ीका, 
ेजग्नशमन कल याींची मान ती व सींपका  क्रमाींक ता्काळ उपलब्ध  ो ल, सकर ॲपमळुर मन ला, 
ल ान बालक, वररषठ नागरीक तसरच सामान्य नागरीकाींच्या सींबींधातील गुन््याींना पायबींक 
घालण्यास मकत  ो ल, कायका व सुयवस्था राखण्यात मोठया रलंकारर  ातभार लागरल, सकर 
ॲप तयार करवरकामी कुशल मनुषयबळ तसरच ताींतत्रक सुववधरची गरज ेसल्यामुळर तसरच 
मनुषयबळ म ाराषर राज्य पोलीस कलाकडर उपलब्ध नसल्यानर सकर मोबा ल ॲप तयार कंन 
करवरबाबतच्या नकनाींक ३१ जुलर, २०१५ च्या रलंस्तावावर शासन स्तरावर कायावा ी सुं आ र, 
(३) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

राज् यातील िननष्ट् ठ न् यायालयाांमध् ये मुलभतू सुववधासाठीचा  
मांजूर ननधी उपलब्ध न िेल्याबाबत 

  

(२२)  १६३१७ (१२-०८-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपािील (िशडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील कननष ठ न् यायालयाींमध् यर स् वच् छतागन र आणव वा््र कुलरसारख् या मुलभीत 
सुववधाींसाठी मा.उच् च न् यायालयाच् या ननकेशानींतर शासनानर ननधी मींजीर कंन ी तो रलं् यक्ात 
वापराकररता उपलब्ध कंन करण् यात न आल् यामळुर नकनाींक १७ एवरलंल, २०१५ रोजी मा.उच् च 
न् यायालयानर शासनारलंती नाराजी  यव त कर ली,  र खरर आ र काय, 
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(२) ेसल् यास, या रलंकरवी शासनानर चौकशी कर ली आ र काय, चौकशीत काय आढळीन आलर व 
् यानुसार कननष ठ न् यायालयाींना ननधी उपलब् ध कंन करण् याच् या ष्ष ्ीनर शासनानर कोवती 
कायावा ी कर ली वा करण् यात यरत आ र, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत  ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१५) : (१)  ोय. 
(२)  ो, चौकशीमध्यर आढळीन आलर की, राज्यातील न्यायालयाींमध्यर पुररशी स्वच्छतागन र बाींधवर 
व जुनी कुं स्त करवर यासाठी शासनानर ं.१३.६४ को्ीइतका ननधी आकजस्मकता ननधीतीन 
रलंबींधक (ननररक्वर-२), उच्च न्यायालय, मुींब  याींना उपलब्ध कंन नकला आ र. सकर ननधी 
रलंबींधक, उच्च न्यायालय, मुींब  याींनी सावाजननक बाींधकाम ववभागाल  स्ताींतरीत कर ला ेसीन 
सावाजननक बाींधकाम ववभागामाफा त बाींधकामर रलंगतीपथावर आ रत. 
     तसरच, राज्यातील न्यायालयाींना मा.उच्च न्यायालयानर मागवी कर ल्यानुसार पुररसर वॉ्र 
कुलसा याींत्राींचा पुरवठा करण्यात आला आ र. वॉ्र कुलसा खररकीची करयकर  ेका करण्यासाठी ्या 
्या न्यायालयाींच्या कायाालयीन खचाातीन खचा करण्यास रलंशासकीय मान्यता करण्यात आली 
आ र व सकर वॉ्र कुलर यींत्रर बसववण्यासाठी सावाजननक बाींधकाम ववभागानर ननधी उपलबध 
कंन नकला ेसीन सावाजननक बाींधकाम ववभाग सवोच्च रलंाथम्यानर वॉ्र कुलसा बसववण्यचर 
काम करीत आ र. 
(३) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

"बॉम्पबे हायिोिा" चे "मुांबई हायिोिा" असे नामाांतर िरण्याबाबत 
  

(२३)  १६४२४ (१२-०८-२०१५).   डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), श्री.अिमन पिेल 
(मुांबादेवी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल पािील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) “बॉम्बर  ायको ा्” चर “मुींब   ायको ा्” ेसर नामाींतर करण्याबाबत सवास्तरातीन मागवी  ोत 
आ र,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल्यास, राज्यशासनानर या मागवीचर कखल घरशन  “बॉम्बर  ायको ा्” चर “मुींब   ायको ा्” 
ेसर नामाींतर करण्याबाबत कोवती कायावा ी कर ली वा करण्यात यरत आ र, 
(३)  नसल्यास ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०८-२०१५) : (१)  ोय, म ाराषर शासनानर नकनाींक  १७ जानरवारी, 
२००५ रोजीच्या पत्रान्वयर उच्च न्यायालय बॉम्बर याचर नामाींतर कंन उच्च न्यायालय मुींब  
करवरबाबत ना  रकत कळववलर आ र, 
(२) सचचव (न्याय), ववधी व न्याय मींत्रालय, भारत सरकार याींनी नकनाींक २७ ऑगस््, २०१२ 
रोजीच्या पत्रान्वयर मा.मुख्य सचचव, म ाराषर शासन याींना ेसर कळववलर आ र की, कायदयाची 
योग्य रलंिंक्रया पार पडल्यानींतर बॉम्बर, कलक्ता आणव मिास यरथील उच्च न्यायालयाचर 
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नामाींतर करण्यासाठी ्याींच्या ववभागाकडीन एकतत्रत वैधाननक रलंस्ताव माींडण्यात यर ल. 
यासींकभाात राज्य शासनाकडीन पाठपुरावा करण्यात यरत आ र.  तथावप या रलंकरवी कायावा ी 
कें ि शासनाकडीन रलंलींतबत ेसल्याबाबतची मान ती कें ि शासनानर नकनाींक  १ एवरलंल, २०१५ च्या 
पत्रान्वयर कळववली आ र. 
(३) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

राज्यातील ववदभा, मराठवाडा व खानदेश या मागास ववभागात  
शासिीय पदे मोठ्या प्रमाणात तरटित असल्याबाबत 

  

(२४)  १६५६२ (१०-०८-२०१५).   श्री.अिमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.अिमन पिेल 
(मुांबादेवी), अकड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.िुणाल पािील (धुळे ग्रामीण), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(्म्पहपूरी), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अवधूत तििरे (श्रीवधान), श्री.राणाजगजीतिसांह पािील 
(उस्मानाबाद), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आ् हाड (मुा्ं ा िळवा), श्री.राहुल मोिे 
(पराांडा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.हदलीप वळस-ेपािील (आांबेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.सत्यजीत पािील-संडिर (शाहूवाडी), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड 
(िजात), श्री.हनुमांत डोळस (माळिशरस), श्री.हदपि च्हाण (फलिण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववकभा, मराठवाडा, खान्करश या मागास ेसलरल्या ववभागातील शासकीय पकर मोठ्या 
रलंमावात ररवत आ रत,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल्यास, म ाराषर लोकसरवा आयोगाकडीन ननवड झालरल्या वगा एक आणव वगा कोनच्या 
शासकीय ेचधकाययाींची थर् ववकभा, मराठवाडा, व खानकरशात ननयुव्या करण्यात यरवार 
ेसल्याचर मा र मर, २०१५ च्यासुमारास ननकशानास आलर आ र  र खरर आ र काय, 
(३) तसरच, या नववन ननयमावलीत वषााभरानींतर ेशा ेचधकाययाींना बकली करून घरण्यासाठी 
िंकमान एक वषाा पीवा कर ल्यानींतर स्वत: िंकीं वा पती, प्नी ्याींची मुलर, आ -वडील याींच्या 
आजारपवामुळर सींवगा बकलीसाठी पळवा् आ र,  र खरर आ र काय, 
(४) ेसल्यास, ज्या ववभागात नरमवीक  ो ल ्या ववभागात वगा एकच्या ेचधकाययाला स ा 
वषाे व वगा कोनच्या ेचधकाययाला नश वषा ेसरवरची सवती कर ली आ र काय, 
(५) तसरच मुींब , कोकव, पुवर आनक नठकावच् या आचधका-याींची पकर ररव त रा ी नयर म्  वीन 
शासनानर कोवती कायावा ी कर ली करण् यात यरत आ र, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०९-२०१५) : (१) व (२) नागपीर व ेमरावती ववभागातील जजल््यात 
तसरच नींकीरबार, धुळर, परभवी, न ींगोली, बीड व उस्मानाबाक या जजल््यात शासकीय ेचधकारी 
व नववन ननयुवत ेचधकारी ंज ु ोण्यास कमी रलंमावात इच्छुक ेसल्यानर सकर पकर ेचधक 
रलंमावात ररवत रा त  ोती. 
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     ्या ेनुषाींगानें म ाराषर शासकीय ग्-े व ग्-ब (राजपतत्रत व ेराजपतत्रत) पकाींवर 
सरळसरवरनर व पकोन्नतीनर ननयुवतीसाठी म सीली ववभाग वा्प ननयम, २०१५ नक.२८.०४.२०१५ 
व सुधारवा कंन नक. १६.०७.२०१५, ेन्वयर ेचधसीचचत करण्यात आलर आ रत. सकर सधुाररत 
ननयमानुसार नागपीर, ेमरावती, औरींगाबाक व नालशक या म सीली ववभागातील ररवत पकर 
भरल्यानींतर उवाररत ेचधकाययाींना कोकव ववभाग व पुवर ववभाग या क्रमानर ववभाग वा्प 
करण्यात यावर. ेशा सीचना करण्यात आल्या आ रत. 
(३) शासकीय ेचधकारी स्वत: िंकीं वा यथाजस्थती पती वा प्नी वा ्याींची मलुर वा ्याींच्यावर 
ेवलींबीन ेसवारी शासकीय ेचधका-याींचर आ  िंकीं वा वडील याींचर ववलशष् आजाराींच्या 
पररजस्थतीतच वा्प करण्यात आलरल्या ववभागात िंकमान एक वषाा सरवा पीवा कर ल्यानींतर 
ववभाग बकलीन लमळण्यासाठी ेजा करण्याची मुभा सकर ननयमावलीमध्यर करण्यात आली आ र. 
(४) सरळसरवरनर ग्-े सींवगाातील पकावर ननयुवत झालरल्या उमरकवारास ्याला वा्प करण्यात 
आलरल्या ववभागात िंकमान ६ वषा ेव ग्-ब सींवगाातील पकावर ननयवुत झालरल्या उमरकवाराींस ९ 
वषाे सींबींचधत म सीली ववभागात सरवा कालावधी पीवा करवर आवश्यक आ र. 
(५) व (६) नक. २८.०४.२०१५ व नक.१६.०७.२०१५ च्या ेचधसीचनरकारर ववन त कर लरल्या 
ननयमावलीनसुार नागपीर, ेमरावती, औरींगाबाक व नालशक या ववभागातील ररवत पकर 
भरल्यानींतर उवाररत ेचधकाययाींना कोकव ववभागात व पुवर ववभाग या क्रमानर वा्प करण्यात 
यावर ेशी तरतीक ववन त करण्यात आली आ र. 
  

___________ 
  

सांत गाडगेबाबा अमरावती ववयसयापीठातील गुणवाढ प्रिरणाबाबत 
  

(२५)  १६८२१ (१०-०८-२०१५).   अकड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अिमन पिेल (मुांबादेवी), 
प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सींत गाडगरबाबा ेमरावती ववदयापीठात उघडीस आलरल्या गुववाढ रलंकरवात सींपुवा ७ लाख 
उ्तरपतत्रका तपासण्याचा ननवाय पोललसाींनी घरतला ेसल्याचर मा र एवरलंल, २०१५ करम्यान 
ननकशानास आलर आ र,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल्यास, शासनानर यरथील गुववाढ रलंकरवाची चौकशी कंन सींबींचधताींवर काय कायावा ी 
कर ली आ र वा करण्यात यरत आ र, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०९-२०१५) : (१) ेींशत: खरर आ र. 
(२) सकर रलंकरवी पररक्ा ननयींत्रक सींत गाडगरबाबा ेमरावती ववदयापीठ, ेमरावती याींनी 
नकलरल्या तक्रारीवंन पोलीस स् र्शन फ्रर जपीरा यरथर गु.र.क्र. १००/२०१५, भा.कीं.वव. कलम 
४६८,४७१,१०९,३४ ेन्वयर गुन् ा नोंकववण्यात आला आ र. सकर गुन् ्याींच्या तपासात 
उ्तरपतत्रकर त गैरकायकरशीररर्या खाडाखोड कंन गुववाढ कर ल्याचर ननकशानास आल्यामुळर ्या 
उ्तरपतत्रका  स्ताक्रतज्ञ कललना, मुींब  यरथर तपासवीसाठी पाठववण्यात आल्या आ रत. 
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     सकर रलंकरवी ११ आरोपीींना े्क करण्यात आली ेसीन ्याींना न्यायालयानर जामीनावर 
सोडलर आ र. ववदयापीठानर सकर गुन््याींमधील खाडाखोड कर लरल्या गुवपतत्रका सींचालक, 
न्यायस ाय्यक वैज्ञाननक रलंयोगशाळा कललना, मुींब  यरथर पाठववण्यात आल्या ेसीन ्याींचा 
े वाल रलंाप्पत झालरला ना ी. सकर े वाल रलंाप्पत झाल्यानींतर ्या ेनुषाींगानर पुढील कायावा ी 
करण्यात यर ल. 
     सकर पुन् ा पोलीस तपासावर रलंलींतबत आ र. 
(३) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

राज्यातील नयसया, नाले आणण ओढे याांच्या पात्रातील वाळू बिेायदा  
उपसणाऱ्या वाळूमाफीयाांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(२६)  १६९५२ (०६-०८-२०१५).   श्री.वसांतराव च्हाण (नायगाांव), श्री.अिमन पिेल (मुांबादेवी), 
प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांजी), श्री.प्रतापराव 
धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नदया, नालर आणव खढर याींच्या पात्रातील वाळी बरकायका उपसवायया 
वाळीमाफीयाींवर म ाराषर रलंनतबींधा्मक ववघातक कारवाया ववरोधी कायदयातींगात (एमपीडीए) 
कारवा  करवाच्या रलंस्तावाला ववधी व न्याय ववभागानर मान्यता नकली ेसल्याचर मा र मर, 
२०१५ च्या समुारास ननकशानास आलर  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल्यास, या रलंस्तावावर ननवाय घरवीन शासनानर आतापयात राज्यात िंकती वाळीमाफीयाींवर 
या कायदयाींतगात कारवा  कर ली वा करण्यात यरत आ र, 
(३) ेदयाप, कारवा  कर ली नसल्यास  ोवायया ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१५) : (१), (२) व (३) राज्यातील बरकायका वाळी उपसावा-या 
वाळी मािंफयाींवर कारवा  करण्यासाठी, म ाराषर झोपडपट्टी गुींड,  ात भट्टीवालर, औषाचधियर 
ववषायक गुन् रगार, धोकाकायक यवती व ष्करी.ाय कलाकन ्तीचर ववनापरवाना रलंकरशान करवा-या 
यवती (ज डीख पारयर्स) याींच्या ववघातक कन ्याींना आळा घालण्याबाबत ेचधननयम, १९८१ 
(एमपीडीए ॲव्-१९८१) च्या कक्रत वाळी तस्कराींना आवण्यासाठी सकर ेचधननयमात सुधारवा 
करण्याची कायावा ी ववधी व न्याय ववभागाच्या सींमतीनर सुं आ र. 
  

___________ 
  

गुन्हेशाखेतील अजनबी पोलीस िमाचाऱ्याांच ेरेतीच ेचार रि चालत असल्याबाबत 
  

(२७)  १६९९७ (०६.०८.२०१५).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अिमन पिेल 
(मुांबादेवी), अकड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील   काय :- 
  

(१) ेमरावती जजल््यातील गुन् र शाखरतील ेजनबी म् वीन रलंलसध्क ेसलरल्या पोलीस 
कमाचाययाींचर ररतीचर चार रक चालत ेसल्याची बाब मा र मर, २०१५ मध्यर वा ्या सुमारास 
ननकशानास आलर आ र,  र खरर आ र काय, 
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(२) ेसल्यास, उवत ेजनबीचर तबच्छु र्कडी पररसरात ेवैध ररतीचर चार रक ेसीन  ा सवा 
यव ार ्याींचा ल ान भाश प ात ेसुन सींबींचधताींना याबाबत मान ती ेसुन ी कोवती ी 
कायावा ी करण्यात यरत ना ी,  र  ी खरर आ र काय, 
(३) ेसल्यास, सकर रलंकरवी शासनानर चौकशी कर ली आ र काय, चौकशीच्या ेनुषाींगानर कोवती 
कायावा ी कर ली वा करण्यात यरत आ र, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१५) : (१) ना ी. 
      पोलीस कमाचाययाच्या भावाच्या नावावर २ रक आ रत. 
(२) व (३) सकर रलंकरवी पोलीसाींनी चौकशी कर ली ेसता पोलीस कमाचाययाींच्या भावाचर २ रक 
ेसीन तर रक तबल्डीींग म र्रीयल सप्पलायच्या कामावर वापरलर जातात व ररती घा्ावंन 
वैधरर्या ररतीची वा तीक कर ली जात ेसल्याचर ननषपन्न झालर आ र. ्यामळुर या रलंकरवी 
कोवती ी कायावा ी करण्यात आलरली ना ी. 
(४) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

मुांबईतील इांद ूिमल येथे डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर याांच ेस्मारि ्हाव े
म्पहणून आांदोलन िरणाऱ्या आांदोलिाांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत 

  

(२८)  १७५२५ (१०-०८-२०१५).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अिमन पिेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पािील (धळेु ग्रामीण), श्रीमती ननमाला गाववत 
(इगतपूरी), डॉ.सांतोष िारफे (िळमनुरी), डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), श्री.ववजय 
वडटे्टीवार (्म्पहपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब तील इींकी लमल यरथर डॉ.बाबासा रब आींबरडकर याींचर आींतरराषरीय कजााचर स्मारक  ावर 
म् वीन आींकोलन करवायया आींकोलकाींवरील सवा गुन् र मागर घरण्यात यरतील ेसर मा.मुख्यमींत्री 
याींनी मा र एवरलंल, २०१५ मध्यर वा ्या करम्यान जान र कर लर आ र,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल्यास, या आींकोलकाींवरील ख्लर मागर घरण्याबाबत शासनानर कोवती कायावा ी कर ली वा 
करण्यात यरत आ र, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०९-२०१५) : (१) ेसर जा ीर कर लरलर ना ी. तथावप, राज्य शासनानर 
ननगालमत कर लरल्या शासन ननवाय गन  ववभाग नकनाींक १३ जानरवारी, २०१५ ेन्वयर ेसवारर 
गुन् र परत घरण्याचा राज्य शासनाचा मानस आ र. 
(२) याबाबत सवा मान ती सींकलीत करण्याचर आकरश करण्यात आलर आ रत. 
(३) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
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राज्यातील सनदी अधधिाऱ्याांची पदे वाढववण्याबाबत 
  

(२९)  १८२४५ (१०-०८-२०१५).   श्री.छगन भुजबळ (येवला), श्री.जजतेंद्र आ् हाड (मुां्ा िळवा), 
श्री.हदलीप वळस-ेपािील (आांबेगाव), श्री.राणाजगजीतिसांह पािील (उस्मानाबाद), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.अवधूत तििरे (श्रीवधान) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नगरपररषाकाींचर म ापाललकाींमध्यर झालरलर ंपाींतर, ववववध मररो रलंकल्प, ववववध 
ववकास रलंाचधकरवर, कॉरीडॉर तसरच नवीन जजल््याींची ननलमाती पा ता राज्यात सन १९९५ मध्यर 
सनकी ेचधकाययाींची ३८५ पकर ेसताींना क ा वषााानींतर  ी सींख्या वाढवर ेपरक्षक्त ेसताींना  ी 
सींख्या ३६१ ेसल्याचर मा र मर, २०१५ मध्यर ननकशानास आलर,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल्यास, सन २०१४ मध्यर राज्यात ४४० सनकी ेचधकाययाींची पकर ननजश्चत करण्यासाठी 
राज्य शासनानर कें िाकडर रलंस्ताव पाठववलरला  ोता,  र  ी खरर आ र काय, 
(३) ेसल्यास, सकर पकर वाढववण्यासाठी राज्य शासनामाफंत कोवती कायावा ी कर ली वा 
करण्यात यरत आ र. 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०९-२०१५) : (१) राज्यातील भारलंसर सींवगााचर सींख्याबळ सन १९८९ 
मध्यर ३५६, सन १९९२ मध्यर ३६६, सन १९९७ मध्यर ३५१ इतकर   ोतर, तदनींतर नकनाींक १० 
एवरलंल, २००७ च्या ेचधसीचनरन्वयर कें ि शासनानर राज्यातील भारलंसरचर एकी व सींख्याबळ  ३५० 
इतकर  मींजीर कर लर  ोतर, आता, नकनाींक १६ फर रेनुवारी, २०१५ रोजीच्या ेचधसीचनरन्वयर राज्याकररता 
भारलंसर सींवगााचर एकी व सींख्याबळ ३६१ इतकर  मींजीर करण्यात आलर आ र, 
(२) आणव (३) राज्य शासनानर नकनाींक २७ जानरवारी, २०१४ रोजी भारलंसर सींवगााचर एकी व सींवगा 
सींख्याबळ ४४० इतकर  ननजश्चत करण्यासींकभाातील रलंस्ताव कें ि शासनास साकर कर ला  ोता, मात्र, 
कें ि शासनानर (कालमाक व रलंलशक्व ववभाग, नवी नकल्ली याींनी) नकनाींक २१ माचा, २०१४ च्या 
पत्रान्वयर रलं्यरक राज्यानर सींवगा आढायाच्या ेनुषाींगानर  भारलंसर सींवगाातील सींख्याबळ 
ननजश्चतीचा रलंस्ताव साकर करताना ५% परक्ा ेचधक वाढ रलंस्ताववत कं नयर, ेशा 
रलंधानमींत्री  कायाालयाच्या सीचना ेसीन ्यानुसार सुधाररत रलंस्ताव साकर करण्याबाबत 
कळववलर, तदनुषाींगानर राज्य शासनानर नकनाींक १३ ऑगस््, २०१४ रोजी भारलंसरचर एकी व सींवगा 
सींख्याबळ ३७० इतकर   ननजश्चत करण्याबाबतचा रलंस्ताव कें ि शासनाकडर पाठववला  ोता, 
तथावप, कें ि शासनानर नकनाींक १६ फर रेनुवारी, २०१५ रोजीच्या ेचधसीचनरन्वयर राज्यातील भारलंसर 
सींवगााकररता ३६१ इतकर  सींख्याबळ मींजीर कर लर आ र, 
(४) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
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नागपूरच् या हदक्षाभूमीला ‘’अ’’ वगा पयािनस् थळाचा दजाा देण् याबाबत 
  

(३०)  १८२५५ (१२-०८-२०१५).   श्री.छगन भुजबळ (येवला), श्री.जजतेंद्र आ् हाड (मुां्ा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हदलीप वळस-ेपािील (आांबेगाव), श्री.अवधूत तििरे (श्रीवधान) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपीरच् या नकक्ाभीमीला ‘’े’’ वगा पया् नस् थळाचा कजाा करण् याची लोकरलंनतननधीींनी मा र 
डडसेंबर २०१४ मध् यर वा ् यासुमारास शासनाकडर मागवी कर लरली आ र,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल् यास, उव त मागवीवर शासनामाफा त कोवती कायावा ी कर ली वा करण् यात यरत आ र, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारवर काय? 

 श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०९-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) नागपीर यरथील कीक्ाभीमी या नठकावास ब वगा पया् नस्थळ घोवषात करण्याचा ननवाय 
शासनानर घरतला ेसीन ्याबाबतचर आकरश नक. १४/८/२०१५ रोजी ननगालमत करण्यात आलर 
आ रत. 
(३) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

दापोली तालुटि यातील (जज.रत् नाधगरी) चांद्रनगर येथील रोशनी  
गोतरवले हहचा सांशयास् पद मतृ् यू झाल्याबाबत 

  

(३१)  १८४०४ (१०-०८-२०१५).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.अवधूत तििरे (श्रीवधान), श्री.जजतेंद्र आ् हाड (मुां्ा िळवा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कापोली तालुव यातील (जज.र् नाचगरी) चींिनगर यरथील रोशनी गोररवलर या १६ वषाीय 
युवतीचा चार वषााापीवी सींशयास् पक मन्  यी झाला,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल् यास, या रलंकरवी पोललसाींच् या तपासात ेनरक त्रु्ी रान ल् यानर जनतरकडीन आरोपीींना 
मोकळर सोडल् याचा आरोप माध् यमाींमधीन  ोत आ र,  र  ी खरर आ र काय, 
(३) ेसल् यास, या रलंकरवाच् या तपासात ववलींब करवा-या पोलीस ेचधका-याींची चौकशी कंन 
कोवती कारवा  कर ली वा करण् यात यरत आ र, 
(४) ेसल्यास, मनत रोशनी गोरीवलर न च् या माररक-याींचा शोध घरवीन नतच् या कु्ुींतबयाींना न् याय 
लमळवीन करण् यासाठी शासनानर कोवती कायावा ी कर ली वा करण्यात यरत आ र, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०९-२०१५) : (१) ना ी. 
(२) ना ी. 
(३) ववलींब झालरला ना ी. 
(४) रोशनी गोरीवलर न रनर ववन रीमध्यर उडी मांन आ्म ्या कर ल्याचर तक्रारीवंन कापोली 
पोलीस ठावर यरथर ेकस्मात मन् यी रजज.क्र. २६/२०११, सी.आर.पी.सी. १७४ काखल करण्यात 
आला. 
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पोलीस तपासामध्यर या रलंकरवी सकर तंवीचर एका मुलाशी रलंरमसींबींध ेसल्याचर 
ननषपन्न झालर व या रलंरमसींबींधास नतच्या आ वडडलाींचा ववरोध ेसल्यामुळर नतनर ववन रत उडी 
मांन आ्म ्या कर ल्याचर उघड झालर आ र. उप ववभागीय ेचधकारी, कापोली याींच्याकडर 
वव ीरीत उडी मांन मन् यी ेशी समरी मींजीर झालरली आ र. 
(५) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

मौज ेिापसाळ फणसवाडी (ता.धचपळूण, जज. रत् नाधगरी) येथील मठाधधपतीने  
िामथ ेहुमणेवाडी येथनू बालिाचे अपहरण िेल् याबाबत 

  

(३२)  १८४९६ (१२-०८-२०१५).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आ् हाड (मुां्ा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सदानांद 
च्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मौजर कापसाळ फवसवाडी (ता.चचपळीव, जज. र् नाचगरी) मठाचधपती वासींती काींबळर न नर 
स का-यास  कामथर  ुमवरवाडी यरथीन बालकाचर ेप रव कर ल् याचर नकनाींक १० मर, २००५ रोजी 
वा ् यासुमारास ननकशानास आलर,  र खरर आ र काय,  

(२) ेसल् यास, उव त रलंकरवी शासनाींमाफा त चौकशी कर ली आ र काय,  
(३) ेसल् यास, चौकशीत काय आढळीन आलर व तकनुसार बालकाचर ेप रव करवा-याींवर 
कोवती कारवा  कर ली वा करण् यात यरत आ र, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०९-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) व (३)  ुमवरवाडी यरथील ७ वषाााचा मुलगा नकनाींक ०६ मर, २०१५ रोजी घराजवळ खरळत 
ेसताींना तो बरप् ता झाल् यानर ् याच् या वडीलाींनी कर लरल् या तक्रारीवंन चचपळीन पोलीस ठावर 
यरथर गु.र.क्र. ७३/२०१५, भा.कीं.वव. कलम ३६३ रलंमावर नकनाींक ०७ मर, २०१५ रोजी गुन्  ा काखल 
करण् यात आला आ र. 
      पोलीस चौकशीत री.ीमती वासींती काींबळी याींनी सकर मुलास फुस लावीन पळवीन नरलर 
व  आपल् या कैवी शव तीच् या आधारर आपवच ् या मलुास परत आवीन करश शकतो ेशी 
भव तजनाींमध् यर ेफवा पसरवली. ेसर ननष पन् न झाल् यामुळर सकर गुन् ्यामध् यर भा.कीं.वव. कलम 
३४ व १२० (ब) म ाराष र नरबळी आणव इतर ेमानुषा ेननष ठ व ेघोरी रलंथा तसरच जाकी् ोवा 
याींना रलंनतबींध घालण् याबाबत व ् याचर समुळ उच् चा्न करण् याबाबत ेचधननयम २०१३ चर 
कलम ३(२)(३)  ी वाढीव कलमर लावण् यात आली. 
     सकर रलंकरवी एकी व ६ आरोंपीना े्क करण् यात आली ेसीन गुन्  ा पोलीस तपासावर 
रलंलींतबत आ र. 
(४) रलंश् न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
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राज्यातील महाराष्ट्र लोिसेवा आयोगाने पतरके्षच्या  

ननिषाांबद्दल पतरपत्रि प्रिसध्द िेल्याबाबत 
  

(३३)  १९२४९ (१०-०८-२०१५).   श्री.बाबुराव पाचणे (िशंर), श्री.अिमत ववलासराव देशमखु 
(लातूर शहर), श्री.अिमन पिेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल पािील (धळेु ग्रामीण), श्री.मांगेश 
िुडाळिर (िुलाा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आ् हाड (मुां्ा िळवा), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.अजय चौधरी (िशवडी), 
श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील म ाराषर लोकसरवा आयोगानर नक. ८ एवरलंल २०१५ रोजी पररक्रच्या ननकषााींबद्दल 
पररपत्रक रलंलसध्क कर लर पीवा पररक्रतीन मुख् य पररक्रसाठी पात्र ठरण् यास एकी व पकाच् या ८ प् 
उमरकवारच पीवा पररक्रतीन ननवडीन मुख् य पररक्रसाठी पात्र ठरववलर जावार आ रत,  र खरर आ र 
काय, 
(२) ेसल् यास, युपीएससीरलंमावर एकी व पकाच् या १६ प् उमरकवार पीवा पररक्रतीन मुख् य पररक्रस 
पात्र ठरववलर जावरत या मागवीसाठी नकनाींक ५ मर, २०१५ रोजी ववदयार्थ यांनी पुवर यरथर 
जजल्  ाचधकारी कायाालयावर मोचाा काढला  ोता,  र खरर आ र काय, 
(३) ेसल् यास, पीवापररक्रमध् यर एकी व पकाींच् या १६ प् उमरकवार मुख् य पररक्रसाठी पात्र 
ठरववण् याबाबत शासन स्तरावर कोवता ननवाय घरण्यात आला वा यरत आ र, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०८-२०१५) : (१)  ोय. 
     ”म ाराषर लोकसरवा आयोगामाफा त घरतल्या जावायया पीवा परीक्रतीन मुख्य परीक्रला पात्र 
उमरकवार ननवडताना रलंथम एकी व पकाींच्या ८ प् उमरकवार ननजश्चत करावर व नींतर रलं्यरक 
रलंवगाात १० प् उमरकवार घरण्यास्तव सीमाररषाा खाली खढावी” ेशी सुधारवा आयोगाच्या 
कायाननयमावली मध्यर नकनाींक २७ मर, २०१३ रोजी कर ली आ र, सकर सुधारवरच्या ेनुषाींगानर 
आयोगानर नकनाींक ८ एवरलंल, २०१५ रोजी वरबसा ्वर मान ती नकली आ र, 
(२)  ोय, जजल् ाचधकारी, पुवर याींचर कायाालयासमोर ववदयार्थयाानी नकनाींक ५ मर, २०१५ रोजी 
मोचाा काढला व जजल् ाचधकाययाींना ननवरकन नकलर, 
(३) व (४) म ाराषर लोकसरवा आयोगाच्या कायाननयमावलीतील उपरोवत सुधारवरबाबतची 
मान ती आयोगानर नकनाींक ८ एवरलंल, २०१५ रोजी सींकर तस्थळावर नकल्यानींतर ्यानुषाींगानर तक्रारी 
रलंाप्पत झाल्यानर ्यासींबींधीचा खलुासा आयोगानर नकनाींक ६ मर, २०१५ रोजीच्या घोषावरत कर ला 
आ र, सकर पध्कतीनुसार पकसींख्यरच्या सुमारर १२ तर १४ प् उमरकवार मुख्य परीक्रस पात्र 
 ोतात. 
  

___________ 
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जळगाांव पोलीस मखु् यालयाच् या मखु् य प्रवेश् दारासमोर मारहाण िेल् याची घिनेबाबत 
  

(३४)  १९९६५ (१०-०८-२०१५).   श्री.गुलाबराव पािील (जळगाव ग्रामीण), श्री.किशोर पािील 
(पाचोरा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींव पोलीस मुख् यालयाच् या मुख् य रलंवरश कारासमोर ररींकी  तडवी (बव कल क्रमाींक ३०९७) 
या पोलीस कमाचा-यानर मदयधुींक ेवस् थरत प् नी ंतबना न ला बरकम मार ाव कर ल् याची घ्ना 
नुकतीच मा र मर, २०१५ मध् यर वा ् या समुारास ननकशानास आलर आ र,  र खरर आ र काय,  
(२) ेसल् यास, सकर रलंकरवी पा लीस ेचधक्काींकडर तक्रार करण् यास ंतबना गरली ेसताना 
नतला ेचधका-याींना भर ी्  न करता तक्रार करण् यासाठी जजल्  ा परठ पोलीस ठाण् यात जाण् याचा 
सल् ला नकला,  र  ी खरर आ र काय, 
(३) ेसल् यास, याबाबत शासनानर सखोल चौकशी कर ली आ र काय, ् यात काय आढळीन आलर, 
तकनुसार शासन स् तरावर काय कायावा ी करण् यात आली वा यरत आ र, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०९-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) ेशा रलंकाराची तक्रार ेथवा गुन्  ा 
जळगाींव जजल्  ा घ्ाकातील जजल्  ा परठ पोलीस स् ्रशनला नोंक ना ी. 
  

___________ 
  

मुांबईतील उड्डाणपुलाखाली होणारे अनधधिृत पाकिंग बांद िरण्याबाबत 
  

(३५)  २१३७५ (१०-०८-२०१५).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.शरददादा सोनावणे 
(जुन्नर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब तील उड्डावपुलाखाली  ोवारर ेनचधकन त पािंकंग बींक करावर, ेसर आकरश न्यायालयानर 
नकलर ेसताींना ी श रातील ेनरक उड्डान पुलाखाली मोठ्या रलंमावावर ेनचधकन तपवर पािंकंग 
सुं आ र,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल्यास, का ी उड्डान पलुाखाली लभखारी व ेींमलीपकाथा सरवन करवारर यसनीींनी 
आपलर ेड्डर तयार कर लर ेसीन ्यानठकावी घातपात  ोण्याची शवयता आ र,  र  ी खरर आ र 
काय, 
(३) ेसल्यास, शासनानर याबाबत चौकशी कर ली आ र काय, चौकशीचर ननषकषाा काय आ रत  व 
्याेनुषाींगानर ेनचधकन त पािंकंग  बींक करण्याबाबत  कोवती कारवा  करण्यात आली वा  यरत 
आ र, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१५) : (१)  ोय. 
(२)  ोय. तथावप, उड्डावपुलाखाली ेसलरलर लभकारी तसरच ेींमली पकाथा सरवन 
करवाययाींववंध्क वरळोवरळी पोलीसाींकडीन कारवा  करण्यात यरतर. 
(३) मुींब  श रातील म ाराषर राज्य रस्तर ववकास रलंाचधकरव याींनी बाींधलरल्या उड्डावपुलाखाली 
 ोवारर पाकींग सुरक्षक्ततरच्या ष्ष्ीकोनातीन बींक करण्याचा धोरवा्मक ननवाय त्काललन मा. 
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मुख्यमींत्री याींच्या ेध्यक्तरखाली नक. २७.६.२००८ रोजी झालरल्या बैठकीमध्यर घरण्यात आला 
आ र. ्या ेनुषाींगानर कायावा ी करण्याच्या सीचना सींबींचधताींना करण्यात आलरल्या आ रत. 
म ाराषर राज्य रस्तर ववकास म ामींडळानर बाींधलरल्या उड्डावपुलाखालील जागा पर ॲण्ड पाका  
त्वावर कीं त्रा्काराींना करण्यात आल्या  ो्या. ्या जागा ताब्यात घरण्यात आल्या ेसीन ्याींचर 
सुशोभीकरव करण्यात यरत आ र. 
(४) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

अिोला शहरात चोरीच्या घिना घडत असल्याबाबत  
  

(३६)  २१४१९ (१०-०८-२०१५).   श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम), डॉ.सांजय िुिे (जळगाव 
जामोद) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेकोला श रात एवरलंल, २०१५ या मन न्यात १५ चोरीच्या घ्ना झाल्याचर ननकशानास आलर, 
 र खरर आ र काय, 
(२) ेसल्यास, चोरयायाींना रलंनतबींधक घालण्यास पोलीसाींना ेपयश यरत आ र,  र  ी खरर आ र 
काय, 
(३) नसल्यास, उवत रलंकरवी ेकोला श र पोलीसाींनी काेरवती कारवा  कर ली वा करण्यात 
यरत आ र, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१५) :(१) ेकोला श रात मा र एवरलंल, २०१५ या मन न् यात 
एकी व ३१ चोरीच् या घ्ना घडल् या आ रत. 
(२) ना ी. 
      ३१ चोरीच् या गुन् ्याींपकैी ८ चोरीचर गुन्  र ननकशानास आलर ेसीन या गुन् ्याींमध् यर एकी व 
१४ आरोपीना े्क करण् यात आली आ र. े्क आरोपीींकडीन ं.२,३०,८३६/- ची मालम् ता 
 स् तगत करण् यात आली आ र. 
(३) चोरीच् या गुन् ्याींना आळा घालण् यासाठी श रातील ज् या भागाींमध् यर चोरीचर रलंमाव जास् त 
आ र. ेशा भागाींमध् यर मालम् तरववषायक गुन्  र घडु नयर याकरीता नकवसा व रात्री एकी व १७ 
पोलीस पररोलीींग मोबा ल   ्न व २२ तब् माशाल नरमण् यात आलर आ रत. तसरच श रातील 
शासकीय कायाालयर, ननमशासकीय कायाालयर,  यवसानयक क्रत्र व खासगी ननवासस् थानाींमध् यर 
ननयलमतरी् या वा नाींवंन गस् त घालण् यात यरतर. श रामध् यर नाकाबींकी, कोम् बीग ऑपररशन 
तसरच वा नाींची तपासवी कर ली जातर. 
(४) रलंश् न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
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िोल् हापूर जजल् ्यातील राधानगरी तालुटि यात दोन जणाांचा तसेच  
िागलमध् ये एिाचा डॉल् बीच् या आवाजान ेमतृ्य ुझाल्याबाबत 

  

(३७)  २१४९१ (१०-०८-२०१५).   श्री.प्रिाश आबबििर (राधानगरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्  ापीर जजल् ्यातील राधानगरी तालुव यात कोन जवाींचा तर कागलमध् यर एकाचा 
डॉल् बीच् या आवाजानर मन् यु झाल्याचर मा र मर, २०१५ च् या पन ल् या आठवड्यात ननकशानास आलर 
 र खरर आ र काय,  
(२) ेसल् यास, डॉल् बीच् या आवाजावर ननयींत्रव ठरवण् यासाठी तसरच उपरोव त नठकावी डॉल् बीच् या 
आवाजानर मन्  यी झाल् यारलंकरवी आयोजकाींवर कोवती कारवा  करण् यात आली वा यरत आ र, 
(३) ेसल् यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत  ? 
 श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०९-२०१५) :(१), (२) व (३) 
      सन २०१५ मा र जुल,ै ेखरर ेश् या रलंकारचा गुन्  ा ेगर तक्रार कोल्  ापीर जजल् ृयात 
काखल ना ी. 
  

___________ 
  

जळगाांव शहरातील हॉिेल बत्रमुतीसमोर उभ् या असलेल् या िां िेनरमधनू  
एलईडी िी.् ही. चोरी झाल् याची घिना 

  

(३८)  २२९९८ (१०-०८-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींव श रातील  ॉ र्ल तत्रमुतीसमोर उ् या ेसलरल् या कीं र्नरमधीन समुारर ं. ९ लाख 
ंपयाींच् या ९० एल डी ्ी.  ी. चोरी झाल् याची घ्ना नकनाींक १४ एवरलंल, २०१५ रोजी घडली 
आ र  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल् यास, एल डी ्ी.  ी. चोरीस जाशन चार नकवस झाल् यावर सुध् का पोललसाींनी गुन्  ा 
काखल कर ला ना ी,  र  ी खरर आ र काय, 
(३) ेसल् यास, गुन्  ा काखल करण् यासाठी ्ाळा्ाळ करवा-या पोललसाींवर काय कारवा  
करण् यात आली वा यरत आ र, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०९-२०१५) :(१) नमुक रलंकरवी ं. ८०, २६८/- िंकीं मतीचर एकी व १२ 
कीरकशान सींच चोरी गरलरलर आ रत. 
(२) व (३) चोरी गरलरल् या मालाची चौकशी कंन िंफयााकीनर नक. २०/४/२०१५ रोजी नकलरल् या 
िंफयााकीनुसार लागलीच एम.आय.डी.सी. पोलीस स् ्रशन जळगाींव यरथर गु.र.नीं. ११०/१५ 
भा.कीं.वव.कलम ३७९ ेन् वयर गुन्  ा काखल करण् यात आला आ र. गुन्  ा काखल करण् यात आला 
आ र. गुन्  ा काखल करण् यास पोलीसाींक डीन ्ाळा्ाळ करण् यात आली ना ी. 
(४) ववलींब झालरला ना ी. 
  

___________ 
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अिोल् यामध् ये िौलखेड पतरसरात भाड्यान ेखोली घेऊन आपण 

 सीबीआयचा अधधिारी व आयिर अधधिारी असल् याच े 
साांगून लाखो ंपये उिळल्याबाबत 

  

(३९)  २३११३ (१०-०८-२०१५).   श्री.हतरष वपांपळे (मुनत ाजापूर), डॉ.सांजय रायमुलिर 
(मेहिर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेकोला जजल् ्यात सीबीआयचा मोठा ेचधकारी भासवीन व रलंरम जाळयात खढीन एका 
युवकानर एका तंवीला ३ लाख ंपयाींची फसववुक कर ल् याचर नुकतरच उघडकीस आलर आ र,  र 
खरर आ र काय, 
(२) ेसल् यास, या युवकानर ेकोल् यामध् यर कौलखरड पररसरात भाड्यानर खोली घरशन आपव 
सीबीआयची ेचधकारी व आयकर ेचधकारी ेसल् याचर साींगीन ेनरक लोकाींना नोकरीसाठी 
आमीषा काखवीन लाखो ंपयर उकळलर आ रत,  र  ी खरर आ र काय, 
(३) ेसल् यास, का ी तंवीींना लग् नाचर आमीषा काखवीन ् याींच् या बरोबर लग् न करण् याचर 
आश् वासन करशन ेनरक तंवीींना फसवल् याचर सुध् का उघडकीस आलर आ र,  र  ी खरर आ र काय, 
(४) ेसल् यास, याबाबत एका तंवीनर ् याींच्याववंध् क खकान पोलीस ठाण् यात फसववुकीची 
तक्रार काखल कर ली आ र,  र खरर आ र काय, 
(५) ेसल् यास, ् या तंवानर ेकोला न् यायालयात तंवी व नतच् या कु्ुींतबयाींनी ३ लाख 
ंपयाींची खींडवी माचगतली आणव ेप रव कंन डाींबीन ठरवल् याची तक्रार कर ली,  र  ी खरर आ र 
काय, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 

 श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०९-२०१५) :(१) या रलंकरवी ेकोला यरथील ेलभलरखावर गुन््याची 
नोंक ना ी. 
(२) या रलंकरवी पोलीस स् र्शन, खकान यरथर कोवती ी तक्रार रलंाप्पत ना ी. 
(३) ना ी. 
(४) ना ी. 
(५) सकर रलंकरवी रलंथम री.रवी न्यायकींडाचधकारी, ेकोला यरथर न्यायालयात तक्रार नकल्यावंन 
पोलीस स् र्शन, खकान यरथर गु.र.क्र.एम. ६०/१५, भा.कीं.वव. कलम ३८४, 
३४१,३४२,३८१,४२०,२९४,५०४,३४ ेन्वयर गुन् ा नोंकववण्यात आला आ र. 
    तसरच पोलीस स् र्शन, ेमरावती श र यरथर नकलरल्या लरखी तक्रारीवंन पींकज  रडवर 
याींच्याववंध्क पोलीस स् र्शन, फ्रर जरपीरा यरथर गु.र.क्र. १८८/२०१५, भा.कीं.वव. कलम ४६८,४७१,४२० 
ेन्वयर गुन् ा करण्यात आला आ र. 
(६) रलंश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
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सोलापूर जजल् ्यातील मोहोळ तालटुि यातील शेिफळ येथे िसध् देश् वर  

यात्रते दोन गिात वाद ननमााण झाल्याबाबत 
  

(४०)  २३१९२ (१०-०८-२०१५).   श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापीर जजल् ्यातील मो ोळ तालुव यातील शर्फळ यरथर नकनाींक ८ एवरलंल, २०१५ रोजी 
लसध् करश् वर यात्ररत कोन ग्ात वाक ननमााव झाला  ोता,  र खरर आ र काय, 
(२) मुींब तील एका पोलीस उवप नरीक्कानर स् वतःकडील बींकीक (रर  ॉल् वर) काढीन मन लाींना 
कर लरली लशवीगाळ व बींकीकीचा धाक काखवीन जीवर मारण् याची धमकी नकली,  र  ी खरर आ र 
काय, 
(३) या पोलीस उपननररक्क याींच् या साींगण् यावंन तरथील पोलीसाींनी ननरपराध लोकाींच् याववंध् क 
खो र् गुन्  र नोंकवीन ् याींना े्क कर ली,  र  ी खरर आ र काय, 
(४) ेसल्यास, या ननरपराध  यव तीींवरील गुन्  र ता् काळ मागर घरण् यात यावर यासाठी तरथील 
नागरीकाींनी व  यापा-याींनी स् वयींस् फी ता बींक पाडला ेसीन या ननरपराध  यव तीववंध् क गुन्  र परत 
घरण् यात यरत ना ी तो पयतं मोचाा व ननकशानर करण् याचा ननवाय घरतला आ र,  र  ी खरर आ र 
काय, 
(५) ेसल् यास, याबाबत शासनानर चौकशी कर ली आ र काय, ेसल्यास, चौकशीनुसार पुढर 
कोवती कारवा  कर ली आ र वा करण्यात यरत आ र, 
(६) या ननरपराध लोकाींववंध् कचर गुन्  र परत घरण् याबाबत भीलमका काय आ र ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०९-२०१५) :(१)  ोय, रलंकरवी मो ोळ पोलीस ठावर यरथर गु.र.नीं. 
१२७/१५ भा.कीं.वव.कलम ३०७, ३२७, १४३, १४४, १४७, १४८,१४९ रलंमावर, गु.र.नीं. १२८/१५ 
भा.कीं.वव.कलम ३२६, ३२७, ३५४, १४३, १४७, १४८, १४९, १२० ब रलंमावर व गु.र.नीं. १२९/१५ 
भा.कीं.वव.कलम ३२४, ३२७, ३४१, १४९, १४८, ५०४ मु.पो.का. १३५ रलंमावर ेसर ३ गुन् र काखल 
आ रत. 
(२)  र खरर ना ी. 
(३)  र खरर ना ी. 
(४)  र खरर ना ी, नमीक रलंकरवी नागरीकाींनी व यापाययाींनी बींक पाळला ना ी. तसरच याबाबत 
कोवतर  ी ननवरकन पोलीस ठावरस रलंाप्पत ना ी. 
(५)  ोय, 
(६) सकर गींभीर स्वंपाच्या गुन््यातील े्क आरोपीववंध्क मा.न्यायालयात कोषाारोप काखल 
कर लर ेसीन गुन् ा न्याय रलंववषठ आ र. 
  

___________ 
  

 



वव.स. ६५ (30) 

 
 

बबच् छु िेिडी (अमरावती) पतरसरातील वविभट्टी िरीता िलजवर  
हदलेली जागा परस् पर वविल् याबाबत 

  

(४१)  २४०६९ (१२-०८-२०१५).   डॉ.सुननल देशमुख (अमरावती), श्री.समीर िुणावार 
(हहांगणघाि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ेमरावती म ानगरपाललका क्रत्रातील नझलुचर मालकीचर वव्ाभट्टी करीता ललजवर नकलरली 
तबच् छु र्कडी पररसरातील जागा परस् पर ललज मालकानर ववकल् याची बाब मा र मर २०१५ वा 
् याकरम् यान ननकशानास आली आ र,  र खरर आ र काय, 
(२) तसरच या परीसरातील वव्ाभट्टीच् या जागरच् या वाकातीन कोन ग्ात  ावामारी  ोशन ् याींची 
तक्रार फ्रर जरपुरा पोलीस स् ्रशनला कर ली आ र,  र  ी खरर आ र काय, 
(३) ेसल् यास, याबाबत कोवती कारवा  कर ली वा करण् यात यरत आ र, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारवर काय ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४.०९.२०१५) : (१) व (२)  ोय. 
(३) ेमरावती म ानगरपाललका क्रत्रातील नझलुचर मालकीचर वव्भट्टी करीता ललजवर नकलरली 
तबच्छु र्कडी पररसरातील जागा करण्याबाबत ललजमालकानर सींबींचधतास तोंडी आश्वासन नकलर 
 ोतर. परींत ु सकर जागा लमळवीन करण्याबाबत व पसैर करण्याबाबत ्याींनी ्ाळा्ाळ कर ल्यामुळर 
वव्भट्टीच्या जागरच्या वाकातीन कोन ग्ाींत वाकावाकी झाली. 
 ्याींनी एकमरकाींववंध्क फ्रर जरपीरा पोलीस स् र्शनमध्यर गुन् र नोंकववलर आ रत. ग् क्र. १ 
याींच्याववंध्क गु.र.क्र. १९९/२०१५, भा.कीं.वव. कलम १४३,३२३ व ग् क्र. २ ववंध्क गु.र.क्र. 
२००/२०१५, भा.कीं.वव. कलम १४३, ३२३, २९४ ेन्वयर गुन् र नोंकववण्यात आलर. सकर रलंकरवी 
पाच आरोपीींना े्क करण्यात आली ेसीन सवोच्च न्यायालयाच्या आकरशान्वयर नो्ीस करशन 
आरोपाींची मुवतता करण्यात आली आ र. 
(४) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

जळगावमधील एिा तरूणाला जीवे मारण्याची धमिी हदल्याबाबत 
  

(४२)  २५२७२ (१०-०८-२०१५).   श्री.उन्मेश पािील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगावमधील एका तरूवाला जीवर मारण्याची धमकी नकल्यानर ्याला ठार मारण्याच्या 
तयारीत ेसलरला रलंशाींत शफा  मनु्ना सींजय चौधरी, रा.पींढरीनाथनगर, भुसावळ या तंवाला 
नकनाींक ३० मर, २०१५ रोजी स्थाननक गुन् र शाखरच्या पथकानर वपस्तुल व एक जजवींत काडतीस 
स  े्क कर ली,  र खरर आ र काय, 
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(२) ेसल्यास, उवत रलंकरवी सखोल चौकशी करण्यात आली आ र काय, चौकशीनुसार सींबींचधत 
गुन् रगारावर पुढर कोवती कारवा  करण्यात आली आ र वा यरत आ र, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०९-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) गुन् ्यातील वपस् तुल व जजवींत काडतुस बाळगवारा आरोपी व वपस् तुल व काडतुस ववकनारा 
आरोपी ेशा कोन्  ी आरोपीींववंध् क भुसावळ बाजारपरठ पोलीस स् ्रशन यरथर गु.र.नीं. ३०५३/१५ 
भारताचा  ् यार कायका कलम ३/१५ रलंमावर नक.३०/५/२०१५ रोजी गुन्  ा काखल करण् यात आला 
आ र. 
      गुन् ्यात १ आरोपीस े्क करण् यात आली ेसीन वपस् तलु ववकनारा आरोपी फरार  
आ र. फरार आरोपीस लवकरात लवकर े्क करण् याचर रलंय् न सुं आ रत. गुन् ्याचा तपास 
सुं  आ र. 
(३) ववलींब झालरला ना ी. 
  

___________ 
  

मॉसाहेब मीनाताई ठािरे प्रसुतीगहृात सुववधाांचा असलेला अभाव 
  

(४३)  २५३७३ (१४-०८-२०१५).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मॉसा रब मीनाता  ठाकरर रलंसुतीगन , चुनाभट्टी, मुींब  या ंग्वालयात सोनरग्राफी मशीन व 
ऑपरर्र नसवर, औषाधर उपलब्ध नसवर, डॉव्र उपलब्ध नसवर, ंग्वाींना पैजष्क जरवव 
उपलब्ध नसवर, वपण्याच्या पाण्याची सोय, बरड स्वच्छ नसवर, एन.आ .सी.यु. उपलब्ध नसवर, 
लसजररयन व रलंी. मरच्युेडा बरबी री्में् कररता उपकरव नसवर, एम्ब्युलन्सची सोय नसवर, 
डें्ीस चरेर व डॉव्र उपलब्ध नसवर, ेशा गैरसोयी ेसल्यानर ंग्वाींना ेनरक गैरसोयीना 
सामोरर जावर लागतर  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल्यास, यारलंकरवी शासनानर चौकशी कर ली आ र काय, ्यात काय आढळीन आलर, 
(३) चौकशीनसुार सींबींचधताींवर कोवती कायावा ी कर ली वा करण्यात यरत आ र ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१५) :(१)  र खरर ना ी. मॉसा रब मीनाता  ठाकरर, चुनाभट्टी , 
मुींब   र ंग्वालय नसीन माध्यलमक कजााचर २० खा्ाींचर रलंसुतीगन  आ र. 
सकर रलंसुतीगन ात खालील सोयीसुववधा उपलब्ध आ रत. 

  सकर रलंसुतीगन ात सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध ेसीन ्याचा ननयलमतपवर वापर   ोत 
आ र. ्याचरलंमावर रलंसुतीगन ात डॉव्सा उपलब्ध ेसीन औषाधाींचा साठा करखील 
पुररशा रलंमावात उपलब्ध आ र. 

  सकर रलंसुतीगन ात ंग्वाींसाठी वपण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध आ र. 
  सकर रलंसुतीगन ातील ंग्वाींचर बरड ननयलमतपवर स्वच्छ कर लर जातात तसरच ंग्वाींना 

थाळी पध्कतीनर जरवन करण्यासींबींधीचा रलंस्ताव कायााजन्वत आ र. 
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  सकर रलंसुतीगन ासाठी राज्य शासनातफे एम. .एम.एस. ेींतगात ंग्ववान का सरवा 
उपलब्ध आ र. 

  सकर रलंसुतीगन ात लसझरररयन शस्त्रक्रीया व इतर शस्त्रक्रीया करण्याची सोय उपलब्ध 
आ र. 

  सकर रलंसतुीगन  रलंाथलमक कजााचर ेसल्याकारवानर तरथर एन.आय.सी.यु. व 
रलंी.म्च्युेर बरबी री्में् सुववधा उपलब्ध ना ी. 

  सकर रलंसुतीगन ाच्या आवारात कवाखाना ेसीन तरथर डरन्ल चरेर उपलब्ध कंन 
करण्याची कायावा ी चाली आ र. 

(२) व (३) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
___________ 

  
आजरा तालुटियातील (जज.िोल् हापरू) रामानतथा स् थळाला  

ब वगा पयािन स् थळाचा दजाा देण् याबाबत 
  

(४४)  २५५३२ (१४-०८-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जजतेंद्र आ् हाड 
(मुां्ा िळवा), श्री.रमशे िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) आजरा तालकुयातील (जज.कोल्  ापीर) रामानतथा स् थळाला ब वगा पया् न स् थळाचा कजाा 
करण् याची मागवी मा.मुख् यमींत्री याींचरकडर चींकगडचर लोकवरलं तननधी याींनी पत्रादवारर नकनाींक १५ 
जीन, २०१५ रोजी कर ली आ र,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल् यास, उव त मागवीच् या ेनुषाींगानर कोवती कायावा ी कर ली वा करण् यात यरत आ र, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०९-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) व (३) शासन ननवाय नक.१६/१/२०१२ ेन् वयर ‘ब’ वगा पया् नस् थळर ननवड कंन शासनास 
लशफारस करण् याचर ेचधकार जजल्  ाचधकारी याींच् या ेध् यक्तरखालील सलमतीस रलंकान करण् यात 
आलरलर आ रत. ् यानुसार रलंश् नोव त मागवी जजल्  ाचधकारी, कोल्  ापीर याींना ेलभरलंायाथा 
पाठववण् यात आली आ र. 

___________ 
  

महहला िामगाराांना िारखान्याांमध्ये रात्रपाळी िरता येण् यासाठी 
 िारखाना अधधननयमामध्ये बदल िरण्याबाबत 

  

(४५)  २५६२४ (११-०८-२०१५).   श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मन ला कामगाराींना कारखान्याींमध्यर रात्रपाळी करता यावी यासाठी कारखाना ेचधननयम, 
१९४८ मध्यर बकल करण्याचा ननवाय शासनानर मर, २०१५ मध्यर वा ्या सुमारास घरतला आ र,  र 
खरर आ र काय, 
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(२) ेसल्यास, करखान्याच्या याख्यरत बकल करून ेनरक लघु उदयोगाींना कारखाना 
ेचधननयमातीन वगळण्याचा ननवाय घरण्यात आला आ र,  र खरर आ र काय, 
(३) ेसल्यास, कारखाना ेचधननयमात मोठर बकल करण्याची कारवर काय आ रत, 
(४) कारखाना कायदयातुन वगळण्यात यरवायया उदयोगाींमधील कामगाराींच्या सुरक्रसाठी 
शासनानर काय उपाययोजना कर ली वा करण्यात यरत आ र, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०८-१०-२०१५) : (१)  ोय, 
     नकनाींक २० मर, २०१५ रोजी झालरल्या मींतत्रमींडळाच्या बैठकीत कारखानर ेचधननयम, १९४८ 
मध्यर सुधारवा करण्याचा ननवाय घरण्यात आला ेसीन कलम ६६ (१) (ब) नुसार मन ला 
कामगाराींना सायींकाळी ७.०० तर सकाळी ६.०० या कालावधीत काम करण्यास ेसलरला रलंनतबींध 
लशचथल करवर, तसरच कलम २ (एम) या “कारखाना” या सींज्ञरच्या याखरत सुधारवा कारवर या 
तरतुकीींचा समावरश आ र. 
(२) कलम २ (एम) या कारखाना या सींज्ञरच्या याखरत सुधारवा करण्याच्या ननवायामळुर छोयाया 
स्वंपातील लघुउदयोगाींना सुधारीत कायदयाच्या तरतुकी लागी  ोवार ना ीत. 
(३) राज्यातील कामगाराींचर न त जोपासवर आणव ्याबरोबरच उदयोगाला चालना करवर  ा 
कारखानर ेचधननयम, १९४८ मधील रलंस्ताववत बकलाचा मखु्य उद्दरश ेसीन राज्यात 
उदयोगाींमध्यर मोठ्या रलंमावात वाढ  ो ल व बररोजगाराींना रोजगाराच्या सींधी उपलब्ध  ोश 
शकतील. 
(४) सुरक्षक्ततरचर ननयम न पाळवायया कारखान्याींववंध्क कलम ८५ ेन्वयर कारवा  करण्याचर 
ेचधकार शासनास आ रत. 
(५) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

साांगली जजल््यामध्ये सांग्राम योजनेअांतगात युपीएस खरेदीतील गैर्यवहाराबाबत 
  

(४६)  २५६८० (१२-०८-२०१५).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जजल््यामध्यर सींग्राम योजनरेींतगात खररकी करण्यात आलरल्या युपीएस मध्यर कमी 
क्मतरच्या ब््री ेसल्यानर समुारर सात को्ी ंपयाींचा गैरयव ार झाल्याचर जजल् ा पोलीस 
रलंमुख्य, साींगली याींना लरखी स्वंपात तक्रार कर ली आ र,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल्यास, यारलंकरवी शासनानर चौकशी कर ली आ र काय, 
(३) ेसल्यास, चौकशीत काय आढळीन आलर, व ्या ेनुषाींगानर सींबींचधताींवर शासनानर कोवती 
कारवा  कर ली कर ली वा करण्यात यरत आ र, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०९-२०१५) : (१) रलंकरवी उपमखु्य कायाकारी ेचधकारी (ग्रामपींचायत) 
जजल् ा पररषाक साींगली याींनी नकलरल्या िंफयााकीवंन मर.ए. झरड इलरवरॉनीवस कीं पनी ववंध्क 
ववरी.ामबाग पोलीस ठावर, साींगली यरथर नकनाींक ०८ मर, २०१५ रोजी गु.र.नीं. ११०/२०१५ भा.कीं.वव. 
कलम ४२०, ३४ रलंमावर गुन् ा काखल आ र. 
(२)  ोय, 
(३) कोन आरोपीींनी सींगनमत कंन मर. ए.झरड इलरवरॉनीवस कीं पनी तफे शासनाच्या सींग्राम 
योजनर ेींतगात On line UPS With isolation transformer suitable for single phase 
AC input & single phase AC output floor mounted type-rating of UPS-१.० 
KVA indicative backup time ६० minutes (१६०० VAH) कजााचर UPS पुरववर बाबत 
जजल् ा पररषाक साींगलीकडीन ऑडार परचरस कर लरली  ोती.  ्या रलंमावर नमुक कीं पनीनर कमी 
क्मतरचर य.ुपी.एस. व ब््रीचा पुरवठा कंन जजल् ा पररषाक साींगलीची फसववीक कर ल्याचर 
ननषपन्न झालरलर आ र. 
     ननषपन्न आरोपीींना न्यायालयातीन े्कपुवा जामीव मींजीर झाला आ र. गुन््याचा तपास 
चाली आ र. 
(४) ववलींब झालरला ना ी. 
  

___________ 
  

नाांदेड येथ ेन्यायालयासाठी इमारत सांिूल उभारणी िरण्याबाबत 
  

(४७)  २५९३४ (१२-०८-२०१५).   श्री.वसांतराव च्हाण (नायगाांव), श्री.अब् दलु सत्तार (िसल्लोड), 
श्री.अिमन पिेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींकरड जजल््यातील जजल् ा न्यायालय पररसरातील ननजामकालीन १०० वषा ेजुनी ेसलरली 
इमारत कालबा्य  ोण्याच्या मागाावर ेसीन सध्या ेजस्त्वात ेसलरली जागा न्यायालयाच्या 
कामकाजासाठी ेपीरी पडत ेसल्यानर माजी लोकरलंनतननधी याींनी सकर इमारत सींकी ल 
बाींधकामासाठी मा.मुख्यमींत्री याींना ननवरकन नकलर ेसल्याचर मा र मर, २०१५ रोजी वा 
्यासुमारास ननकशानास आलर आ र,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल्यास, या ननवरकनानुसार शासनानर नाींकरड यरथर न्यायालयासाठी इमारत सींकी ल 
उभारवीकरीता कोवती कायावा ी कर ली आ र वा करण्यात यरत आ र, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०९-२०१५) : (१) ना ी. 
(२) व (३) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
तथावप, नाींकरड यरथर न्यायसींकुल बाींधण्याबाबतचा कोवता ी रलंस्ताव मा.उच्च न्यायालयाकडीन 
शासनाचा ेदयाप रलंाप्पत झालरला ना ी. 

___________ 
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पारिशवनी (जज.नागपूर) तालुटियातील िोिलतामार पयािनस्थळ  
घोवषत िरून पतरसराच्या वविास िरण्याबाबत 

 

(४८)  २६२१४ (१२-०८-२०१५).   श्री.डड मल्लीिाजूान रेड्डी (रामिेि) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  पारलशवनी (जज.नागपीर) तालुवयातील आनकवासी क्रत्रातील व घनका् जींगलात वसलरलर 
“कोललतामार” पया् नस्थळ घोवषात करून पररसराच्या ववकास करण्याची मागवी तरथील 
नागररकाींनी सींबींचधत ेचधकाययाींकडर वारींवार कर ली आ र,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल्यास, या ननसगारम्य नठकावाला पया् न स्थळ म् वीन घोवषात करण्याचा रलंस्ताव 
शासनाच्या ववचाराधीन आ र,  ी  र खरर आ र काय, 
(३) ेसल्यास, या रलंस्तावर शासनानर कोवता ननवाय घरतला वा घरण्यात यरत आ र 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
 

 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०९-२०१५) : (१) ना ी. 
(२), (३) व (४) रलंश् न भाग (१) मध् यर नमीक कर लरल् या गावाचर नाव कोतामार नसीन कोललतामार 
ेसर आ र. सकर नठकाव पेंच  याघ्र प रलंकल् पाींतगात यरत ेसीन पया् क पेंच  याघ्र प रलंकल् पाच् या 
सींरक्षक्त क्रत्रास भर् करतात. पया् काींच् या वास् त यासाठी जुनर ४ सींकुल उपलब् ध ेसीन सन 
२०१४-१५ मध् यर पया् काींना थाींब ण् यासाठी ५ सींकुलाची ननलमाती करण् यात आली आ र. 
  

___________ 
  

 

मेरो स्थानिाांवर “एमएसएफ” सुरक्षा रक्षिाांना तैनात िरण्याबाबत 
 (४९)  २७०४९ (११-०८-२०१५).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अिमन पिेल (मुांबादेवी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या आकरशानुसार मररो स्थानकाींवर “एमएसएफ” सुरक्ा रक्काींना तैनात करण्याचा 
ननवाय एमएमआरडीएदवारर घरण्यात आला ेसल्याची बाब मा र मर, २०१५ मध्यर वा 
्याकरम्यान ननकशानास आलर,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल्यास, एमएमआरडीएदवारर मररोचर सुरक्रवर को्यावधी ंपयाींचा खचा कर ला जात ेसला 
तरी नफा मात्र मुींब  मररो वन रलंा.लल. (एमएमखपीएल) च्या नतजोरीत जमा  रात आ र,  र  ी 
खरर आ र काय, 
(३) ेसल्यास, मररोच्या सुरक्षक्ततरसाठी तो्ा स न करवा-या एमएमआरडीए ला 
एमएमखपीएल कडीन नफ्याची का ी रवकम करण्याबाबत शासनानर कोवती कायावा ी कर ली वा 
करण्यात यरत आ र, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत? 
 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-११-२०१५) :(१)  ोय. 
(२) व (३) मुींब  मररो वन रलंा.लल. मध्यर शासन रलंाचधकरवाचा २६% स भाग ेसीन 
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्यारलंमावात नफा शासनास/ रलंाचधकरवास लमळवार आ र. 
(४) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

वधाा जजल््यातील िसांधी रेल्वे फाििाजवळ पत्रिार श्री. सांहदप िोठारी याांचा अधावि जळालेला 
मतृदेह आढळल्याबाबत 

(५०)  २७४४१ (१२-०८-२०१५).   श्री.प्रतापराव धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वधाा जजल््यातील लसींधी ररल्वर फा्काजवळ परसोडी रस््यावर मध्यरलंकरशातील बाळाघा् 
यरथील पत्रकार री.ी. सींनकप कोठारी याींचा ेधाव् जळालरला मनतकर  ्ाकी न नकल्याचर नकनाींक १९ 
जीन, २०१५ रोजी वा ्यासुमारास ननकशानास आलर आ र,  र खरर आ र काय, 
(२) ेसल्यास, यारलंकरवाची पोललसामाफा त चौकशी करण्यात आली आ र काय, चौकशीचर 
ननषकषाा काय आ रत व ्यानुसार कोवती कारवा  कर ली वा करण्यात यरत आ र, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारवर काय आ रत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०९-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) पोलीस स् र्शन लसींकी ररल्वर यरथर मगा क्र. ११/१५, सी.आर.पी.सी. कलम १७४ ेन्वयर नोंक 
करण्यात आली आ र. सकर रलंकरवी चौकशीेींती मनताची खळख प्ली ेसीन पोलीस स् र्शन 
क ी्ंगी, जज.बालाघा् यरथर गु.र.क्र. २६७/२०१५ भाीं.कीं.वव. कलम ३६५ ेन्वयर गुन् ा काखल 
झाल्याचर ननषपन्न झालर आ र. ्यानुसार करण्यात आलरल्या चौकशीचर सींपीवा कागकपत्र पुढील 
तपासाकररता पोलीस स् र्शन क ी्ंगी याींना करण्यात आलर ेसीन या गुन््याचा पुढील तपास तर 
करत आ रत. 
(३) रलंश्न उद् ावत ना ी. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुिवालय, मुींब . 


