अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ७२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

भातिुली (जि.अमरावती) येथील पोलीस स्टे शन व पोललसाांचे
(१)

ननवासस्थान बाांधण्यासाठी ननधी मांिूर िरण्याबाबत

११४५ (१५-०१-२०१५).

श्री.रवव राणा (बडनेरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) भातकुली (जि.अमरावती) येथील पोलीस स््े शन व पोललसाींची ननवासस्थाने बाींधण्यासाठी

स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मागणी केल्यानुसार शासनाने अद्यापपयंत ननधी मींिूर केला नाही,
हे खरे आहे काय,

(२) सदर प्रकरणी काययवाही केली असल्यास त्याचे स्वरुप काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-११-२०१५) :(१) व (२) पोलीस स््े शन भातकुली, जि.अमरावती येथील
पोलीस स््े शन व ननवासस्थाने बाींधण्याबाबतचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नवी मुांबईत राबववण्यात येणाऱ्या मेरो रे ल्वे प्रिल्पात वाशी, िोपरखैरणे,
(२)

घणसोली, ऐरोली या मार्ााचा समावेश िरण्याबाबत

२४६८ (१७-११-२०१५).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) नवी मींब
ु ईतील वाहतक
ु व पररवहन व्यवस्थेमध्ये सध
ु ारणा घडवन
ू आणण्याच्या उद्देशाने
राबववण्यात येणाऱ्या मेट्रो रे ल्वे प्रकल्पात वाशी, कोपरखैरणे, घणसोली व ऐरोली या मागायचा

समावेश करण्याबाबत फेरसव्हे क्षण करण्याचे माचय-एवप्रल, २०११ मध्ये सभागह
ृ ात िाहहर
करूनही अद्यावप फेरसव्हे क्षण करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, फेरसव्हे क्षण न करण्याची कारणे काय आहे त व फेरसव्हे क्षण कधीपयंत करणे
अपेक्षक्षत आहे ?

वव.स. ७२ (2)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-१२-२०१५) :(१) व (२) नाही, नवी मुींबईत वाहतूक व पररवहन

व्यवस्थेमध्ये सध
ु ारणा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने राबववण्यात येणाऱ्या मेट्रो रे ल प्रकल्पात
वाशी, कोपरखैराणे, घणसोली व ऐरोली या मागायच्या फेरसव्हे क्षण करण्याचे माचय-एवप्रल, २०११

मध्ये सभागह
ृ ात िाहहर केल्यानुसार लसडकोने आयआय्ी मुींबई याींचेमाफयत फेरसव्हे क्षण करुन
सदर अहवालाची

प्रत शासनाकडे पाठववण्यात आली आहे.
___________

नवी मांब
ु ई क्षेत्रातील लसडिो महामांडळाच्या अखत्याररतील बी एम टी सी
(३)

मधील मािी िमाचाऱ्याांना दि
ु ाने / र्ाळे ववतरीत िरणेबाबत

२४८३ (२३-१२-२०१४).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) नवी मुींबई क्षेत्रातील लसडको महामींडळाच्या अखत्याररतील बी एम ्ी सी मधील मािी

कमयचाऱ्याींना अथवा त्याींच्या कायदे शीर वारसाींना दक
ु ाने / गाळे ववतरीत करण्याबाबतचा लसडको
सींचालक मींडळाने ठराव मींिरू सींमत करुन शासनाच्या मींिरु ीसाठी पाठववला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त ठरावावर शासनाचा ननणयय होऊन बी एम ्ी सी मधील मािी
कमयचाऱ्याींना वा त्याींच्या वारसाींना दक
ु ाने / गाळे याींचे वा्प करण्यात आले आहे काय,
(३) अद्यावप, शासनाचा ननणयय झाला नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ?
श्री.

दे वेंद्र फडणवीस

(२०-११-२०१५)

:(१)

व

(२)

होय,

नवी

मुींबई

क्षेत्रातील

लसडको

महामींडळाच्या अखत्यारीतील मािी कमयचाऱ्याींना अथवा त्याींच्या कायदे शीर वारसाींना दक
ु ाने
/गाळ ववतरीत करणेसाठी लसडको महामींडळाच्या सींचालक मींडळाने पारीत केलेल्या ठराव
क्र.१०८४०, हदनाींक, २७ िन
ु , २०१३ ला शासनाने हदनाींक ९ सप््ें बर, २०१४ च्या पत्रान्वये
मींिूरी हदली आहे, यासींदभायत महामींडळातफे िागेची ननवड करण्याची प्रक्रक्रया सध्या सुरु आहे ,
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
नवी मुांबई येथील िामोठे नोड मधील भूखांड क्र.१ व एम.आय.डी.सी
(४)

क्षेत्रातील भूखांड क्र. सी १ चे एित्रीिरणाचा ना हरित दाखला

२६०८ (२३-१२-२०१४).

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसर्ाव) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) नवी मुींबई येथील कामोठे नोड मधील भूखींड क्र.१ व एम.आय.डी.सी क्षेत्रातील भूखींड क्र.
सी १ चे एकत्रीकरणाचा ना हरकत दाखला हदनाींक २ सप््ें बर, २०११ रोिी हदला आहे ,

(२) असल्यास साडे बारा ्क्के योिनेनुसार व एमआयडीसी क्षेत्र असल्याने वेगवेगळया
भूखींडाचा एकत्रीकरण करणे व वाढीव एफएसआय दोन्ही भूखींडाींना सारखा दे णे हे लसडकोच्या
ननयमानुसार आहे काय,

(३) नसल्यास, त्या सींदभायत काय काययवाही केली तसेच ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७२ (3)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) :(१) होय,
(२) सदर दोन्ही भूखींडाचे मालकी हक्क वेगवेगळया महामींडळाकडे असल्यामुळे लसडकोच्या
नगर रचना ववभागाने भख
ू ींडाींच्या एकत्रत्रकरणाची व ववकासनाची परवानगी नाकारली आहे ,
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईतील भायखळा येथील डॉ. भाऊ दािी लाड वस्तुसांरहाहाची िार्ा
िमनालाल बिाि फाऊांडेशनला दे ण्याबाबत

(५)

५७१२ (०७-०४-२०१५).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबईतील भायखळा येथील डॉ. भाऊ दािी लाड वस्तस
ु ींरहाहाची िागा िमनालाल बिाि

फाऊींडेशनला दे ण्याचा पाललकेचा ननणयय हदनाींक ५ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास
ननदशयनास आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदभायत चौकशी करुन शासनाने या ननणययावर कोणती भूलमका घेतली आहे
वा घेण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
लसडिो, नवी मुांबई येथे अनेि प्रिल्परहास्त ववववध
(६)

पदाांवर िांत्राटी पदतदतीने िामावर घेण्याबाबत

८१६३ (०६-०४-२०१५).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा), श्री.समीर

िुणावार (हहांर्णघाट), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर), श्री.सांदीप नाईि
(ऐरोली), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) लसडको, नवी मुींबई येथे अनेक प्रकल्परहास्त ववववध पदाींवर कींत्रा्ी पध्दतीने काम करीत
असन
ू या सवय प्रकल्परहास्त कमयचाऱ्याींना सरळ सेवा भरतीने लसडकोच्या सेवेत कायम करावे
अशी मागणी लसडको प्रकल्परहास्त शेतकरी कृती सलमतीने माहे िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्या
सुमारास व्यवस्थापकीय सींचालक लसडको याींच्याकडे ननवेदनाने केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रकल्परहास्त कींत्रा्ी कमयचाऱ्याींना लसडकोच्या सेवेत कायम करण्याबाबत शासन
कोणती काययवाही करणार आहे वा करीत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७२ (4)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) :(१) होय,
(२) प्रकल्परहास्त कींत्रा्ी कमयचाऱ्याींना लसडकोच्या सेवत
े कायम करण्याबाबतची तरतुद नाही,

शासन ननणयय हदनाींक २१ िानेवारी, १९८० ३ फेब्रव
ु ारी, २००७ २७ ऑक््ोबर, २००९ नस
ु ार
शासकीय व ननमशासकीय सेवम
े ध्ये ननयुक्त्याींसाठी एकूण सींवगय बळाच्या ५% पदावर सवोच्च
प्राथम्यक्रम दे ण्याचा व प्रकल्परहास्ताींच्या ननयुक्त्या, नेमणूक िाहहरात दे वून सींबींधधत पदाच्या
सेवाप्रवेश ननयमानुसार उमेदवाराींची पात्रता तपासन
व स्पधाय परीक्षेद्वारे
ू
करावयाच्या आहे त,

गुणवत्तेनुसार

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौिे बोडी (ता. डहाणू, जि. पालघर) येथील स.ु पे.ह हायस्िूल समोरील
(७)

मैदानाची समद्र
ु ाांच्या लाटाांमळ
ु े होणारी धप
ु थाांबववण्याबाबत

८४५२ (०६-०७-२०१५).

श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मौिे बोडी (ता.डहाण,ू जि.पालघर) येथील सु.पे.ह हायस्कूल समोरील मैदानाची समुराींच्या
ला्ाींमळ
ु े होणारी धुप थाींबववण्याकरीता धुप प्रनतबींधक बींधारा बाींधण्याकरीता हदनाींक १४
िानेवारी २०१५ रोिी लोकप्रनतनधीनी मा. मुख्यमीं्याकडे ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे , खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही,
(२) मौिे बोडी ता. डहाण,ू जि. पालघर येथे धप
ू प्रनतबींधक बींधारा बाींधणे या कामाच्या रु. ४९९
लाख इतक्या खचायच्या ढोबळ अींदािपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करण्यात आली आहे ,

शा.नन.क्र.एस आय एय/०२१५/प्र.क्र. ६४/बींदर-२ हदनाींक २१ मे, २०१५ अन्वये सदर योिना
सावयिननक बाींधकाम ववभागाच्या प्रशासकीय ननयींत्रणाखाली आणण्यात आली असन
ू सदर काम
सावयिननक बाींधकाम ववभागाकडून करणे अपेक्षक्षत आहे ,
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
लसडिोच्या नोिरभरतीत मार्ासवर्ीय उमेदवार नोिरीपासून वांधचत असल्याबाबत
(८)

८५६९ (०६-०७-२०१५).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लसडकोने नोकरभरती सींदभायत २००९ पासून लेखी आणण तोंडी पररक्षा दे ऊनही पात्र
मागासवगीय

उमेदवार

नोकरीपासून

वींधचत

राहहल्याने

मागासवगीयाींची भरती रखडली आहे , हे खरे आहे काय,

सन

२००९

पासून

लसडकोतील

वव.स. ७२ (5)
(२) असल्यास, ४०० पात्र मागासवगीय उमेदवार नोकरी पासून वींधचत आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, शासनाने भरती प्रक्रक्रया पूणय करण्याकरीता कोणती उपाययोिना केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) नाही.
सन २००९ साली ज्या पदाींसाठी लेखी आणण तोंडी पररक्षा झाल्या होत्या ती पदे
भरण्यासाठी सन २००९ मध्ये कींत्रा्ी पध्दतीने मागासवगीयाींसाठी पदे भरण्याबाबतची िाहहरात
दे ण्यात आली होती. त्यानस
ु ार सदर लेखी व तोंडी पररक्षेमध्ये िे उमेदवार पात्र ठरले होते
त्याींच्या मल
ु ाखती घेऊन त्याींना रुिु करु घेण्यात आले आहे . त्यामळ
ु े मागासवगीय उमेदवाराींना
नोकरीपासून वींधचत ठे वण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही. सन २००९ पासून लसडकोतील ववववध पदे

भरण्यासाठी िाहहराती दे ण्यात आल्या होत्या परीं त,ु प्रकल्परहास्ताींच्या ववरोधामळ
ु े भरती प्रक्रक्रया

स्थाधगत करण्यात आली होती. सदरची भरती प्रक्रक्रयेवरील स्थधगती शासनाने उठववली असून
ज्या पदाींचा अनुशेश लशल्लक आहे ती पदे भरण्यासाठीची प्रक्रक्रया सरू
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील नयायात चालणा-या सावािननि उपक्रमात िाम िरणाऱ्या
िमाचाऱ्याांना सध
ु ारीत वेतनश्रेणी लार्ू िेल्याबाबत
(९)

१४१६१ (१०-०४-२०१५).

श्री.योर्ेश सार्र (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) राज्यातील अण्णासाहे ब पा्ील आधथयक मागास ववकास महामींडळ मयाय. मुींबई हे महामींडळ
सुरुवातीपासून आधथयक नफ्यात चालत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाचे ववत्त ववभागाने शासन ननणयय क्रमाींक शासन १०.०९/प्र.क्र.१२१/सा.उ.
मींत्रालय मुींबई हदनाींक १९ डडसेंबर, २००९ नुसार राज्यातील नफ्यात चालणा-या सावयिननक
उपक्रमात काम करणा-या कमयचा-याना ६ व्या वेतन आयोगाच्या लशफारसीनस
ु ार सध
ु ारीत वेतन
श्रेणी लागू करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अण्णासाहे ब पा्ील आधथयक मागास ववकास महामींडळातील कमयचा-याना ५ व्या
व

६व्या

वेतन

आयोगानुसारच्या

वेतन

श्रेणीचे

अद्याप

कोणतेही

(वेतन

भत्ते,

पी.,एफ,रहाेज्युए्ी, महागाई भत्त, वैद्यकीय लाभ व इतर फायदे ) लाभ दे ण्यात आले नाहीत,

याबाबत िनप्रनतननधीींनी सध्
उपरोक्त महामींडळाचे
ु दा हदनाींक १६ नोव्हें बर, २०१३ पासन
ू

व्यवस्थापकीय सींचालक, मुख्य सधचव महाराषट्र शासन, प्रधान सधचव रोिगार व स्वयींरोिगार

ववभाग, सींबींधधत खात्याचे मींत्री याींचेकडे सदर प्रकरणी पत्रव्यवहार करुन सुध्दा ननणयय अद्याप
प्रलींत्रबत आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ७२ (6)
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली अथवा करण्यात येणार आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-१२-२०१५) :(१) होय.
(२) अींशत: खरे नाही.
(३) व (४) अण्णासाहे ब पा्ील आधथयक मागास ववकास महामींडळाकडून याबाबत सववस्तर
प्रस्ताव मागववण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

(१०)

औरां र्ाबाद जिल््यात आधारिाडा ववषयी िनिार्त
ृ ी िरण्याबाबत

१६९५८

(मुांबादे वी) :

(१०-०८-२०१५).

श्री.वसांतराव

चव्हाण

(नायर्ाांव),

श्री.अलमन

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पटे ल

(१) औरीं गाबाद. येथील नागररकाींकडे कोणत्याही हठकाणी महत्वाच्या कामाींसाठी गेल्यास आधार
काडय आहे काय याींची ववचाराणा करण्यात येते पींरतु मराठवाड्यातील नागरीकाींमध्ये आधारकाडय
काढण्याबाबत उदालसनता असल्याचे माहे मे, २०१५ वा त्या सुमारास ननदशयनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मराठवाड्यातील औरीं गाबाद, लातूर जिल्हा वगळता इतर जिल््यात आधार काडय
काढण्यासाठी उदालसनता हदसन
ू येत असल्याने या जिल््यात आधारकाडय ववशयी िनिागत
ृ ी
करण्याववशयी शासन आवश्यक काययवाही करणार वा करीत आहे काय,
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही,
(२) औरीं गाबाद ववभागातील काही जिल््याींमध्ये आधारकाडय ववशयी िनिागत
ृ ी करण्यासाठी
सोशल लमडीयाचा मोठया प्रमाणात वापर करण्यात आला आहे , त्यालशवाय लशबीर घेऊन गावात
दवींडी

दे ऊन,

प्रसार

माध्यमाींचा

वापर

करुन

त्याचप्रमाणे

अींगणवाडयाींमध्ये

मेळावे

भरवून,वत्ृ तपत्रे, लोकल केबलच्या माध्यमातून आधार काडायच्या नोंदणीबाबत िनिागत
ृ ी
केल्याने आधार काडय नोंदणीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

हदसन
ू आले आहे,

___________
मांर्रुळ (ता.नाांदर्ाांव खांडश्े वर, जि.अमरावती) येथे मांिूर िरण्यात
(११)

आलेले पोललस स्टे शन सुरु िरण्याबाबत

१६९८७ (१०-०८-२०१५).

प्रा.ववरें द्र िर्ताप (धामणर्ाव रे ल्वे), श्री.अलमन पटे ल

(मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

वव.स. ७२ (7)

(१) मींगरुळ (ता.नाींदगाींव खींडश्े वर, जि.अमरावती) येथे मींिूर करण्यात आलेले पोललस स््े शन
त्वरीत सरु
ु करण्याकरीता स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा. मख्
ु यमींत्री,

याींना हद. ६.५.२०१५

रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू ननवेदनावर शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे ,
(२) सदर पोलीस स््े शन सुरु होणेसींदभायत हद्दननजश्चतीची अधधसच
ू ना हदनाींक ३ िुल,ै २०१५
रोिी प्रलसध्द करण्यात आली आहे,
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
लोहा (जि.नाांदेड) शहरात व रहाामीण भार्ात मुांबई-िल्याण मटिा,
िुर्ार मोठया प्रमाणात सुरु असल्याबाबत

(१२)

१७१५२ (१०-०८-२०१५).

श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :
काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) लोहा (जि.नाींदेड) शहरात व रहाामीण भागात मींब
ु ई-कल्याण म्का, िग
ु ार मोठया प्रमाणात

सुरु असून, लोहा शहरात सम
ु ारे ५०० च्या वर म्का िुगाराचे बक
ु ी असल्याचे माहे एवप्रल,
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीनुसार
(४)

सींबधीं धताींवर कोणती कारवाई केली

वा करण्यात येत आहे ,

नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही, पोलीस ठाणे लोहा जिल्हा नाींदेड याींचे
काययकक्षेत मुींबई-कल्याण नावाचा म्का िुगार चालत असल्याचे ननदशयनास आलेले नाही.

(२) व (३) पोलीसाींची प्रनतमा मलीन करण्याच्या हे तन
ु े याबाबतची बातमी वत
ृ पत्रात प्रकाशीत

झाली होती. माहे एवप्रल व त्यादम्यान म्का िुगाराचे ५०० बक
ु ी असल्याची माहहती खो्ी

असून सदर भागात चोरुन लपुन म्का-िुगार खेळणा-याींवर व चालववणा-याींवर मागील १
वशायच्या कालावधीत पोलीस ठाणे लोहा येथे एकूण २७ केसेस करण्यात आलेल्या आहे त.
(४) ववलींब झालेला नाही.

___________

वव.स. ७२ (8)
लातूर येथील एमआयडीसीतील उज्वला प्रिल्प या
वसतीर्ह
ृ ामधून चार तरुणी बेपत्ता झाल्याबाबत

(१३)

१७२९१ (१०-०८-२०१५).
श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.वविय औटी (पारनेर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

लातूर येथील एमआयडीसीतील उज्वला प्रकल्प या वसतीगह
ृ ामधून हदनाींक २६ एवप्रल,

२०१५ रोिी पहा्े २२ ते ३० वशे वयोग्ातील चार तरुणी बेपत्ता झाल्या असुन अद्यापही
त्याींचा शोध लागला नसल्याने वसतीगह
ृ ाच्या सुरक्षेचा प्रश्न गींभीर असल्याचे साींगत जिल्हा

प्रशासनाने सरु क्षेची पाहणी करावी अशी मागणी महहला बाल आयोग माफयत करण्यात आली
आहे हे

खरे आहे काय

(२) असल्यास, या प्रकरणी कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत

आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१५) :(१) प्रश्नात नमद
ू केल्याप्रमाणे हदनाींक २७ एवप्रल, २०१५

रोिी समुपदे शक, उज्वला प्रकल्प लातूर याींनी वस्तीगह
ृ ातून ४ मुली स्नान गह
ृ ाची णखडकी
तोडून पळून गेल्याबाबत हदलेल्या अिायवरुन पोलीस स््े शन एमआयडीसी, लातूर येथे लमसीींग

क्र. ११/१५ हदनाींक २७ एवप्रल, २०१५ रोिी दाखल आहे . तथावप जिल्हा प्रशासनाने सुरक्षेची
पाहणी करण्याबाबत महहला बाल आयागाने केलेल्या मागणीबाबतचे पत्र प्राप्त नाही.

(२) व (३) सदर पलायन केलेल्या मुलीींचा शोध घेणस
े ाठी जिल््यातील सवय पोलीस स््े शनला

मुलीच्या वणयनासह तपास याद्या तसेच फो्ोचे पाम्पले् पाठववण्यात येवन
ू शोध घेणेबाबत
कळववण्यात आले आहे . तसेच नालशक, बीड पोलीसाींना शोध घेण्याबाबत कळववले आहे .

लातूर

शहरातील रहाेन माके्, सवय कॉलेि, ढाबे, रे ल्वे स््े शन, बस स्थानक, बािारपेठा येथेही शोध
घेण्यात आला आहे.

पोलीस गॅझ्
े मध्ये पलायन केलेल्या मुलीचे फो्ो पत्ते पाठवून शोध

घेण्याबाबत कळववण्यात आले, तथावप अद्याप पलायन केलेल्या मुली लमळून आल्या नाहीत.
शोध घेण्याची काययवाही सुर आहे.

___________
अहमदनर्र तालुक्यातील िेऊर (बायिाबाईचे) र्ावातील दत्त
मांहदरातील मूतीची अज्ञात इसमाने ववटां बना िेल्याबाबत

(१४)

१७३३५ (१२-०८-२०१५).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.िालशराम पावरा (लशरपूर), श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) अहमदनगर तालक्
ु यातील िेऊर (बायिाबाईचे) गावातील दत्त मींहदरातील मत
ू ीची हदनाींक
२९ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास एका अञातात इसमाने वव्ीं बना केली, हे खरे आहे काय,

वव.स. ७२ (9)
(२) तसेच, दत्त मींहदरा शेिारील िागेमध्येच हॉ्े ल असल्याने गेल्या दोन वशायपासन
ू सदरील
हॉ्े ल ह्ववण्याची मागणी रहाामस्थाींकडून होत असल्याचे ननदशयनास आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास,ववलींबाची

कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१५) :(१) होय हे खरे आहे .
(२) होय हे खरे आहे .
(३) िेऊर (बायिाबाईचे) गावातील दत्त मींहदराच्या िागेच्या वादाच्या कारणावरुन श्री दत्त
मूती व ओ्ा पाहरीने फोडून धालमयक भावना दख
ु ावन
ू नक
ु सान केल्याबाबत एमआयडीसी
पोलीस स््े शन येथे गुन्हा र.नीं. I ९३/२०१५ भा.दीं .वव. कलम २९५, ४२७ प्रमाणे दाखल करण्यात

आलेला असन
ू , सदर गन्
ु ्यात दोन आरोपीींना अ्क केलेली आहे. त्याींची पोलीस कस््डी व
नींतर मॅजिस्ट्र् कस््डी लमळववण्यात आली असून प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मांब
ु ईतील पवई येथील ववहार तलावामदतये र्ौतम बदत
ु दाांच्या पत
ु ळा बसववण्याबाबत
(१५)

१७५२७ (११-०८-२०१५).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),

काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींबईतील पवई येथील ववहार तलावामध्ये है दराबाद मधील हुसेन सागर तलावाप्रमाणे
गौतम बध्
ु दाींच्या पत
ु ळा बसववण्याबाबत वारीं वार अनेक समािसेवी सींघ्नाींनी व स्थाननक
लोकप्रनतननधीींनी महानगरपाललका आयुक्ताींना ननवेदन दे ऊन मागणी केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत महानगरपाललकेने आतापयंत कोणतीच काययवाही केली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवयसाधारण कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) :(१) मुींबईतील पवई येथील ववहार तलावामध्ये गौतम
बुध्दाींचा पत
ु ळा बसववण्याबाबत कोणतेही ननवेदन अथवा मागणी प्राप्त झालेली नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ७२ (10)
मुांबई िुलाा येथील िमानी िांक्शन ते सािीनािा िांक्शनपयंतच्या
िुलाा-अांधेरी रस्ता रुां दीिरणाबाबत

(१६)

१७५३५ (१०-०८-२०१५).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
काय :-

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींबई कुलाय येथील कमानी िींक्शन ते साकीनाका िींक्शनपयंतच्या कुलाय-अींधेरी रस्ता

रुीं दीकरणासाठी मागील अनेक वशायपासून मुींबई महानगरपाललकेकडे पाठपुरावा करुनही कोणती
काययवाही करण्यात आली नसल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त रस्ता रीं दीकरणासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मागील ४ वशायत ववववध
स्तरावर पाललका प्रशासनाशी सतत पाठपुरावा केला क्रकत्यकेदा रस्ता रोको, महानगरपाललका

आयुक्त कायायलयावर धडक मोचाय काढून आींदोलनही केले असूनही याबाबत काययवाही करण्यात
आली नसल्याने सततच्या वाहतक
कोंडीमळ
ू
ु े नागररकाींना सतत नाहक त्रास सहन करावा
लागत आहे हे पाहता शासनस्तरावर कोणती काययवाही करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) :(१) व (२) हे खरे नाही. बहृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या
मध्यवती यींत्रणा रस्ते ववभागामाफयत सदर रस्त्याींच्या दरु
ु स्तीचे काम सुरु असून, ववभाग

कायायलयामाफयत बाधधत झोपडपटयाींच्या ननषकासनाची कारवाई माहे मे, २०१५ च्या पव
ू ीपासन
ू
सुरु आहे .

महानगरपाललकेमाफयत सदर रस्ता रुीं दीकरणात बाधधत होणाऱ्या झोपडी/बाींधकामास

नो्ीसा बिावण्यात आल्या असन
ू , त्याींची पात्र-अपात्रता ठरववण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे

त्यापैकी १४ पात्र झालेल्या ननवासी झोपडी/बाींधकामधारकाींना पयाययी सदननका दे ऊन बाधधत
झालेली घरे ननषकालसत करण्यात आलेली आहे त.
तसेच अननवासी पात्र गाळे धारकाींना पयाययी िागा दे ण्याची काययवाही प्रगतीपथावर आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात र्ोवांश हत्याबांदी िायदा लार्ु असताांना बैल ित्तल िरण्यासाठी नेताना हदसल्याबाबत
(१७)

१८०१६ (१२-०८-२०१५).

श्री.अतल
ु सावे (औरां र्ाबाद पूव)ा :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) राज्यात गोवींश हत्याबींदी कायदा लागु असताींना औरीं गाबाद शहरात िालना रोड िवळीत

केंब्रीि शाळे िवळच्या चौकात हदनाींक १४ मे, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ्ें पो आणण ट्रे लरची
िोरदार धडक झाल्यामळ
ू े ट्रकभरुन गाई आणण बैल कत्तलीसाठी आणल्याचे ननदशयनास आले,
हे खरे आहे काय,

वव.स. ७२ (11)
(२) असल्यास, सदर गाई आणण बैल कत्तलीसाठी घेऊन येणा-या नुतन कॉलनीतील खा्ीक
समीर कुरे शी फयािखान याला पोलीसाींनी अ्क केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, दोशी असलेल्या खा्ीकावर आतापयंत पोलीसाींनी काय कारवाई केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१५) :(१) होय,
प्रकरणी ५ आरोपीववरुध्द हद. १४ मे, २०१५ रोिी पोलीस स््े शन एमआयडीसी लसडको
गु.र.नीं. ११७/२०१५ कलम २७९, ४२९ भा.दीं .वव. व सह कलम ११ (१)(घ)(ड)(च)(ि) प्राण्याींना

क्रुरतेची वागणुक अधधनीयम १९६० व कलम ५(१) (अ) प्राणी सींरक्षण कायद्या प्रमाणे गुन्हा
दाखल आहे .
(२) होय.
सदर गुन््यातील

हद.१५/५/२०१५

रोिी

आरोपी फय्याि खान जिलानी खान व इतर १ आरोपीस

अ्क

केली

आहे.

तथावप

आरोपी

समीन

अनीस

मा.न्यायालयाने अ्क पूवय िामीन मींिूर केला आहे.

कुरे शी

याला

(३) सदर अ्क आरोपीींना मा.प्रथम वगय न्यायदीं डाधधकारी याींचे समोर हिर केले असता
मा.न्यायालयाने आरोपीस न्यायलयीन कोठडी हदली असन
ू उवयररत आरोपीींचा शोध चालू आहे.
(४) ववलींब झालेला नाही.

___________
मौि दे वली (ता.अहे री, जि.र्डधचरोली) येथे दोन पोलीस
खबऱ्याांची नक्षवादयाांनी हत्या िेल्याबाबत
(१८)

१८०९५ (१२-०८-२०१५).

श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.राहुल िर्ताप (श्रीर्ोंदा),
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.पाांडुरां र् बरोरा (शहापूर), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र
आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.भास्िर
िाधव (र्ह
ु ार्र), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळलशरस), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौि दे वली (ता.अहे री, जि.गडधचरोली) येथे दोन पोलीस खबऱ्याींची नक्षलवाद्याींनी दगडाने
ठे चून हत्या केल्याची घ्ना हदनाींक १ मे, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास घडली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफयत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७२ (12)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१५) :(१) होय हे खरे आहे .
(२) व (३) (१) श्रीननवास मलय्या पुप्पलवार, वय ३२ वशय, (२) शैलेश राघवलु कारें गला, वय

२५ वशय दोघेही आपआपले घरी झोपले असताींना, लसरोंचा नक्षल दलम कमाींडर- सनु नल उफय
ववलास कुळमेथ,े उपकमाींडर-नींद ु उफय वासुदेव बुच्चा आत्राम व त्याींचे इतर १० ते १५ बींदक
ु धारी

नक्षलवाद्याींनी गैरकायद्याची मींडळी िमवून सींगनमताने क् रचून बेकायदे शीर अजननशस्त्रे
िवळ बाळगून, दोघानाींही दे चली ते मुत्तापूर िाणाऱ्या रस्त्याकडे नेऊन डोक्याला मागील
बािुस काठीने िबर मारहाण करुन जिवाननशी ठार केले. सदर घ्नेबाबत उपपोस््े दे चलीपेठा

येठे अप क्र. ००२/२०१५, कमल ३०२, १४३, १४७, १४८, १४९, १२० (ब) भा.दीं .वव., ३/२५ भाहका,
१३,१६,१८,२० युएपी ॲक्् अन्वये गुन््याची नोंद करुन, तपासानींतर आरोपीींचा शोध घेणेकामी
सतत एसआरपी, एलाआरपी माफयत आरोपीींना अ्क करण्याकररता प्रयत्न केले आहे.
गडधचरोली जिल््याींतगयत पोलीस खबऱ्याींचे माध्यमाने

गुप्त पध्दतीने मोठ्या स्तरावर नक्षल

हालचालीची गोपनीय माहीती परु वन
ू वेळोवेळी नक्षल कारवायावींर आळा घालण्यास मत
ृ काींनी

अत्यींत बहुमोलाचे सहकायय केलेले आहे .
मत
ृ काींचे नातेवाईकाींना प्रत्येकी महाराषट्र शासनाचे वतीने ५ लक्ष रुपये आणण केंर
शासनाचे वतीने ३ लक्ष रुपये असे एकूण ८ लक्ष रुपये आधथयक मदत लमळणार आहे .

त्यापैकी

महाराषट्र शासनकडील प्रत्येकी ५/५ लक्ष रुपये मींिूर झाले असून अनतशीघ्र सींबींधधत वारसाींना
धनादे शाद्वारे आधथयक मदत दे ण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ठाणे शहर पोलीस आयक्
ु तालय िायाक्षेत्रातील सांवेदनशील
हठिाणी दहशतवादी हल्ले होण्याची शक्यता

(१९)

१८१७० (१२-०८-२०१५).

पाटील

(उस्मानाबाद),

श्री.भास्िर

िाधव

श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबर्
े ाव), श्री.राणािर्िीतलसांह

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

(र्ुहार्र),

श्री.पाांडुरां र्

बरोरा

िळवा), श्री.अवधूत
(शहापूर),

तटिरे

श्री.सत्यिीत

(श्रीवधान),

पाटील-सरुडिर

(शाहूवाडी), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे र्ाव),
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), श्री.किसन
िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय काययक्षेत्रातील शासकीय कायायलयासह एकूण ८४ हठकाणे

सींवेदनशील असून त्याहठकाणी दहशतवादी हल्ले होण्याची शक्यता माहे एवप्रल, २०१५ च्या
दस
ु ऱ्या आठवड्यात वतयववली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर दहशतवादी हल्ल्याींबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे ,
(३) अद्याप कोणतीच उपाययोिना केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७२ (13)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही,
(२) ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील पररमींडळ १ ते ५ मधील ममयस्थळे , सागरी तळ, ऐनतहासीक

स्थळे व अनतमहत्वाचे व्यक्तीींना शासकीय कायायलयास आतींकवादी, दहशतवादी याींच्यापासन
ू
असलेल्या धोक्याबाबत ननयतकालीन मुल्यामापन होण्याबाबत सच
ु ीत करण्यात आले आहे .

सदरचा आढावा यापुढे दर ३ महहन्यानी घेऊन अहवाल सादर करावा असे गुप्त वाताय, महाराषट्र

राज्य याींचेमाफयत कळववण्यात आले आहे . तसेच सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने उपाययोिना करुन
योनय तो पोलीस बींदोबस्त नेमण्यात आलेला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
आांबडवे (ता.मांडणर्ड जि.रत्नाधर्री) येथील पयाटि भवन पयाटिाांसाठी खल
ु े िरण्याबाबत
(२०)

१८४१० (१२-०८-२०१५).

श्री.भास्िर िाधव (र्ह
ु ार्र), श्री.अवधत
ू तटिरे (श्रीवधान),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर याींचे मूळ गाव असलेल्या

आींबडवे (ता.मींडणगड

जि.रत्नाधगरी) येथे पयय्काींसाठी २५ लक्ष रुपये खचय करुन शासनाने पयय्क भवन बाींधले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सन २०१३ मध्ये हे पयय्क भवन बाींधन
पण
ू
ू य झाल्यानींतरही ते केवळ
उद्घा्नाअभावी बींद अवस्थेत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हे पयय्क भवन पयय्काींसाठी खुले करण्यासाठी शासनाकडून कोणती काययवही
करण्यात आली वा येत आहे ,
(४)नसल्यास, ववलींबाची

कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१५) :(१) जिल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींच्यामाफयत जिल्हा वावशयक
योिना क वगय पयय्न स्थळाींचा ववकास योिनेअींतगयत सन २००८-०९ मध्ये हदलेल्या ननधीतन
ू
सदर पयय्क भवन बाींधण्यात आले आहे .

(२) व (३) या कामाचे स्थापत्य काम पूणय करुन या इमारतीसाठी नवीन वीि कनेक्शन,

पाणी पुरवठा इत्यादी बाबी माहे मे, २०१५ अखेर पूणय झाल्यानींतर इमारत वापरायोनय
झाल्यानींतर उपववभागीय अलभयींता, सावयिननक बाींधकाम उपववभाग, मींडणगड याींच्या हदनाींक
१६ िल
ु ,ै २०१५ च्या पत्रान्वये पयय्न भवनाच्या इमारतीचा ताबा ग् रहाामपींचायत, लशगवण

याींच्याकडे दे ण्यात आला आहे . सदरहू इमारत वापरात असून पयय्काींसाठी उपलब्ध करुन
दे ण्यात येत असल्याचे सरपींच, ग् रहाामपींचायत, लशगवन याींनी कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ७२ (14)
िोल्हापूर येथील अॅजक्सस बेिेमदतये सोने तारण ििाासाठी नेमलेल्या
व्हॅल्युएटरने सांर्नमत िरुन फसवणूि िेल्याबाबत

(२१)

१८४७७ (१२-८-२०१५).

श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरां र् बरोरा (शहापूर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर येथील अॅजक्सस बेकेमध्ये सोने तारण किायसाठी नेमलेल्या रघुनाथ एस
हदींडारे कर अॅन्ड सन्सच्या शरद लष्मण नागवेकर (रा.ब्रम्हे श्वर पाकय) या व्हॅल्युए्रने सींगनमत

करुन १७ िणाींचे बनाव् सोने बेकेत तारण करुन ते सोने खरे असल्याचे प्रमाणपत्र दे ऊन ६५
लाख ५० हिार रुपयाींची फसवणूक केल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ च्या दस
ु -या आठवड्यात
ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार कोणती कारवाई

केली वा करण्यात

येत आहे
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१५) :(१) होय, प्रकरणी शाहुपुरी पोलीस स््े शन, कोल्हापूर येथे
१८ आरोपीववरुध्द गु.र.नीं. १३४/२०१५ भा.दीं .वव. कलम १२०(ब), ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ३४
प्रमाणे हद १४/४/२०१५ रोिी गुन्हा दाखल आहे.

(२) व (३) सदर गन्
ु ्याच्या तपासात आतापयंत ६ ननषपन्न आरोपीींना अ्क केली असन
ू
उवयररत फरारी आरोपीचा लवकरात लवकर शोध घेवून अ्क करण्याबाबत गुन्हाच्या तपास सुरु
आहे .

(४) ववलींब झालेला नाही.
___________
अहमदनर्र जिल्हा रुणालयात उपचार घेणारा आरोपी फरार झाल्याबाबत
(२२)

१८८७१ (१०-०८-२०१५).

श्री.राहुल िर्ताप (श्रीर्ोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) अहमदनगर जिल्हा रुनणालयात उपचार घेणारा आरोपी हद.३१ मे २०१५ रोिी फरार
झाल्याचे ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफयत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार सदर प्रकरणी िबाबदार असणा-या
पोलीसाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७२ (15)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१५) :(१) होय,
प्रकरणी तोफखाना पोलीस स््े शन, अहमदनगर येथे गु.र.नीं. १४५/ २०१५ भा.दीं .वव. कलम

२२४ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल आहे .
(२) होय.

(३) श्रीरामपूर शहर पोलीस स््े शन गु.र.नीं. ७८/२०१५ या गुन््यातील आरोपी पोलीसाींच्या
कायदे शीर रखवालीत असताना लसव्हील हॉजस्प्ल, अहमदनगर येथे िाप्ताकामी नेमलेल्या २

पोलीस काेस््े बल याींची निर चक
ु वून पळून गेलेला आहे. सदर प्रकरणी िबाबदार २ पोलीस
कमयचाऱ्याींना ननलींत्रबत करण्यात आले असन
ू पढ
ु ील तपास सरु
ु आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.

___________
उल्हासनर्र महानर्रपाललिा (जि. ठाणे) प्रशासनाने ३२५ धोिादायि
इमारतीांची यादी िाहहर िेल्याबाबत
(२३)

१९००४ (११-०८-२०१५).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनर्र), श्री.रमेश िदम

(मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) उल्हासनगर महानगरपाललका (जि. ठाणे) प्रशासनाने ३२५ धोकादायक इमारतीींची यादी
िाहहर केली असून त्यापैकी २७ इमारती अनतधोकादायक असून त्यापैकी बहूताींश इमारती
महानगरपाललकेने स्वखचायने बाींधल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या यादीत पुनब
य ाींधणी झालेली कामेही दाखववण्यात आलेली आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभायत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
तद्नुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही. उल्हासनगर महानगरपाललकेने केलेल्या
सवेक्षणात सद्य:जस्थतीत ३३९ इमारती धोकादायक जस्थतीत असल्याचे ननदशयनास आले आहे.
त्यापैकी २७ इमारती अनतधोकादायक आहे त. सदर २७ इमारतीपैकी कोणतीही इमारत
उल्हासनगर महानगरपाललकेने स्वखचायने बाींधलेली नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ७२ (16)

(२४)

मुांबई महानर्रपाललिेिडे भि
ू ां प प्रनतरोधि इमारतीचे िोणतीही नोंद नसल्याबाबत
१९४०५ (११-०८-२०१५).

श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)ा , श्री.किसन िथोरे

(मरु बाड), श्री.मांर्ेश िुडाळिर (िुलाा), प्रा.वषाा र्ायिवाड (धारावी), श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबई महानगरपाललकेकडे भक
ू ीं प प्रनतरोधक इमारतीचे कोणतेही नोंद नसल्याची बाब माहे
मे, २०१५ मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भूकींप प्रनतरोधक इमारतीींचे रे कॉडय महानगरपाललकेकडे नसल्याचे नेमके काय
कारणे आहे त,

(३) असल्यास, २००५ मधील नॅशलन त्रबल्डीींग कोडच्या सुधाररत ननयमानुसार भुकींप प्रनतरोधक
इमारत बाींधण्याचे सच
ु ववले आहे, परीं तू प्रत्यक्षात ननयमाींचे उल्लींघन केले िाते, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, मुींबईमध्ये भुकींप झाल्यास त्यातून बचाव करण्यासाठी महानगरपाललकेने
कोणकोणत्या उपाययोिना केल्या आहे त, उपाययोिनाींचे काय स्वरुप आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची काय कारणे आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) :(१) व (२) हे खरे नाही. इमारतीचे बाींधकाम मींिरू

केलेल्या आराखड्यामध्ये व सींरचनाकार अलभयींता याींनी हदलेल्या आराखड्यानुसार इमारतीींचे

बाींधकाम पूणय करण्याची िबाबदारी ववकासकाची असते, इमारतीींची सींरचना ब्युरो ऑफ
भारतीय प्रमाणकाच्या

(BSI) आएएस १८९३ भाग - १

२००२ अींतगयत भूकींप ववरोधक

सींरचनाकार इमारतीींच्या डडझाईनची अ् इमारतीच्या नामींिूरी सूचनेमध्ये (आय.ओ.डी.)

्ाकण्यात येते. त्यानस
े डून
ु ार बाींधकाम पण
ू य केल्याचे प्रमाणपत्र सींरचनात्मक अलभयींता याींचक
प्राप्त झाल्यानींतरच इमारतीींना भोगव्ा प्रमाणपत्र दे ण्यात येते.
(३) हे खरे नाही.

(४) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या मुख्यालयात एका मध्यवती ननयींत्रण कक्ष स्थापन करण्यात
आला असन
ू , हा कक्ष आपत्ती पररजस्थतीत ववववध यींत्रणाींशी सींपकय व समन्वय साधण्याचे

तसेच घ्नास्थळी सेवा सुववधा उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी सींबींधधत यींत्रणाींशी समन्वय

साधण्याचे काम करतो. या कामाींकररता मध्यवती कक्षात खालीलप्रमाणे सेवा सुववधा उपलब्ध
करुन दे ण्यात आल्या आहे त :-

थे् दरु ध्वनी सेवा - ५ (१ फॅक्स)

ववभागीय ननयींत्रण कक्षाींना िोडणाऱ्या हॉ्लाईन्स - २४
ववववध महत्वाच्या यींत्रणाींना िोडणाऱ्या हॉ्लाईन्स - २६
हॉ्लाईन्सकररता बॅकअप यींत्रणा - वरील ५० हठकाणाींना िोडणारी ्ा्ा कींपनीची
हॉ्लाईन
त्रबनतारी यींत्रणात- महत्वाच्या ५८ हठकाणाींना िोडणारी
महापाललकेच्या

महत्वाच्या

बसववण्यात आलेली आहे .

व

सींबींधधत

अधधकाऱ्याींच्या

वाहनाींवर

त्रबनतारी

यींत्रणा

वव.स. ७२ (17)

बह
ृ न्मुींबई शहरातील महत्वाच्या वाहतुक चौकात वाहतुक पोलीसाींमाफयत बसववण्यात
आलेल्या

२३१

व

महापाललकेमाफयत

बसववण्यात

आलेल्या

७

सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेराींचे प्रक्षेपण

अशा

एकूण

२३८

कोणतीही आपत्ती उद््ावल्यास महानगरपाललकेचा ननयींत्रण कक्ष सुरु राहण्याकररता
डडझेलवर चालणारी २ ववद्युत िननत्रे, छो्े स्वयींपाकघर, कमयचाऱ्याींकररता आरामकक्ष
इत्यादी सुववधा या कक्षात उपलब्ध करुन दे ण्यात आल्या आहे त.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही

___________
राज्यामदतये ववववध हठिाणी र्ेल्या दहा वषाापासन
ू आलेले
२०२३ पाकिस्तानी नार्रीि राहत असल्याबाबत

(२५)

१९४२२ (१२-०८-२०१५).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पव
ु
ू )ा , श्री.किसन िथोरे

(मुरबाड), श्री.ववलासराव िर्ताप (ित) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यामध्ये ववववध हठकाणी गेल्या दहा वशायपासून आलेले २०२३ पाक्रकस्तानी नागरीक
राहत असल्याचे माहे माचय, २०१५ ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यामध्ये पाक्रकस्तानी नागरीकाींकडून दे शघातक कृत्य केली िात असल्याने
िनतेमध्ये लभतीचे वातावरण आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने पाक्रकस्तानी नागरीकाींचा शोध घेण्यासाठी कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) :(१) राज्याच्या ववववध हठकाणी गत १० वशायपासून माचय,

२०१५ पयंत ३०९९ पाक्रकस्तानी नागररक हदघय व्हीसा/अल्प मुदत जव्हसा ई. वर वास्तव्य करीत
आहे त.

(२) गेल्या १० वशायमध्ये सदर पाक्रकस्तानी नागररकाींकडून दे शववघातक कृत्य केल्याबाबतचा
कोणताही गन्
ु हा नाही.

(३) राज्यात वेळोवेळी मुदतबा्य वास्तव्यास असणाऱ्या पाक्रकस्तानी नागररकाींचा शोध घेण्यात

येत असतो व अवैधररत्या पाक्रकस्तानी नागररक सापडल्यास त्याचेववरुध्द उधचत कायद्यान्वये
कारवाई करण्यात येते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ७२ (18)
मालेर्ाव (जि.नालशि) िुना आरहाारोड वरील वपवळा पांप भार्ात एस.टी.बस
चालिास मारहाण िरुन बसवर दर्डफेि िेल्याबाबत

(२६) १९५४८ (१०-०८-२०१५).

श्री.आलसफ शेख (मालेर्ाांव मदतय), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मालेगाव (जि.नालशक) िुना आरहाारोड वरील वपवळा पींप भागात काही अञातात इसमानी

एस.्ी.बस चालकास मारहाण करुन बसवर दगडफेक केल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ रोिी वा
त्यासुमरास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ४ िणाींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत कोणती कारवाई केली करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१५) :(१) होय.
सदरची घ्ना हद.३१/०३/२०१५ रोिी घडली आहे.
(२) होय,
सदर बस चालकाने हदलेल्या क्रफयायदीवरुन ४ आरोपीींववरुध्द मालेगाव शहर पोलीस
ठाणे येथे गु.र.नीं.१७/२०१५ भा.दीं .वव. कलम ३५३, ३३२, ३३६,४२७,५०४,३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल
आहे .

(३) सदर गुन््यातील १ आरोपीस अ्क करण्यात आली असून त्यास न्यायालयाने िामीनावर
सोडले आहे . सदर आरोपीववरुध्द हद. १६/०६/२०१५ रोिी प्रथम वगय न्यायदीं डाधधकारी मालेगाव
येथे दोशारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.

___________
िल्याण(जि. ठाणे) रे ल्वे स्थानि पररसरामदतये एिा तरुणीवर सामुहहि बलात्िार िेल्याबाबत
(२७)

१९९२१ (१२-०८-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण रहाामीण), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे),

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण पूव)ा :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण (जि.ठाणे) रे ल्वे स्थानक पररसरामध्ये हदनाींक १० मे, २०१५ रोिी वा त्या
सुमारास एका तरुणीवर सामुहहक बलात्कार केल्याची घ्ना ननदशयनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्नेतील वपडीत तरुणीवर अत्याचार करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

वव.स. ७२ (19)
(३) तसेच रे ल्वेस्थानक पररसरात सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्यात आलेले नसल्याने महहलाींच्या
सुरक्षक्षततेकरीता कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) :(१) ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील कोळसेवाडी पोलीस
स््े शनच्या हद्दीत कल्याण स््े शनमधील याडयमध्ये एका बाींगलादे शीय तरुणीवर सामुहहक
बलात्कार झाला आहे.

(२) कोळसेवाडी पोलीस स््े शन गन्
ु हा रजि.न. २४५/२०१५ भा.दीं .वव. कलम ३७६(ग), ३२३, ३७०,

३४ सह अनैनतक व्यवसाय प्रनतबींध अधधननयम कलम ५, ८ प्रमाणे गुन्हा दाखल असून, सदर
गुन््यात एका आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे .

(३) कल्याण रे ल्वेस्थानक पररसरात सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईतील म्हाडाची बनावट वेबसाईट बनवून लोिाांची लाखो रुपयाांची फसवणूि िेल्याबाबत
(२८)

२०८६३ (१०-०८-२०१५).

श्री.अिय चौधरी (लशवडी), श्री.परार् अळवणी (ववलेपाले),

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण रहाामीण), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ),

श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम), डॉ.पतांर्राव िदम (पलूस िडेर्ाव), श्री.िुणाल पाटील
(धुळे रहाामीण), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.शामराव

ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.भास्िर िाधव (र्ुहार्र), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
श्री.अवधूत

तटिरे

(श्रीवधान),

श्री.शलशिाांत

लशांदे

(िोरे र्ाव),

श्री.वैभव

वपचड

(अिोले),

श्री.पाांडुरां र् बरोरा (शहापरू ), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळलशरस), श्री.सनु नल राऊत (ववक्रोळी),

श्री.र्ुलाबराव पाटील (िळर्ाव रहाामीण), श्री.सांिय पोतनीस (िललना), श्री.अिन
खोतिर
ुा
(िालना), श्री.सुधािर भालेराव (उदर्ीर), श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण पूव)ा , श्री.किसन
िथोरे

(मुरबाड),

श्री.सुधािर

दे शमुख

(नार्पूर

पजश्चम),

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

डॉ.राहूल

आहे र

(चाांदवड) :

(१) मुींबईतील म्हाडाची बनाव् वेबसाई् बनवून लोकाींची लाखो रुपयाींची फसवणूक

केल्याचे

हदनाींक २३ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदशयनास आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत म्हाडाच्या अधधका-याींनी सायबर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केलेली
आहे हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, त्यानस
ु ार
पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७२ (20)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-११-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) सदर प्रकरणी सायबर पोलीस ठाणे येथे ग.ु नों.क्र.२१/१५, कलम ४१९, ४२०, ४६५, ४६८,

४७१ भा.दीं .वव.सीं. सह कलम ४३(अ), ६६-क, ६६-ड माहहती तींत्रञातान अधधननयम (सध
ु ारीत
२००८) अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला असून सदरहू गुन््याचा तपास करुन आरोपी नामे
रािेशकुमार समुरेलसह तेवेनतया, हररयाणा याींस हदनाींक २३/४/२०१५ रोिी अ्क करण्यात
आली. तसेच त्याला हदनाींक ३०/०४/२०१५ रोिी अ्क करण्यात आली. तसेच त्याला हदनाींक
३०/०४/२०१५ पयंत पोलीस कोठडी मींिरू होती.
तद्नींतर

सदरहू अ्क आरोपी हा न्यायालयीन कोठडीत कारागह
ृ ात असताना
मा.न्यायालयने त्याला हद. ८/५/२०१५ रोिी िामीनावर मुक्त केले आहे . सदर गन्
ु ्याचा तपास
सुरु आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
रायर्ड जिल््यातील ििात तालुक्यातील िोंणाणे धरणाचे
पाणी नवी मुांबईला लमळण्याबाबत

(२९)

२०९४८ (११-०८-२०१५).

श्री.सरु े श लाड (ििात), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांर् बरोरा (शहापूर), श्री.भास्िर िाधव (र्ुहार्र), श्री.अवधूत
तटिरे (श्रीवधान), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) रायगड जिल््यातील कियत तालुक्यातील कोंढाणे धरणाचे पाणी नवी मुींबईतील ननयोजित
होणा-या ववमान प्राधधकरणाला लमळण्याबाबत लसडको प्रशासनाने शासनाकडे मागणी केली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती ननणयय घेतला आहे ,
(३) अद्याप कोणताच ननणयय घेतला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) :(१) लसडको प्रशासनाने नवी मुींबई प्रकल्प व नैना

प्रकल्पासाठी नागरी वसाहतीला लागणा-या पाणी परु वठ्याच्या गरिेकरीता रायगड जिल््यातील
कियत तालुक्यातील कोंढाणे धरणाचे पाणी राखीव ठे वण्याबाबत कोकण पा्बींधारे ववकास
महामींडळ, ठाणे याींचेकडे ववनींती केलेली आहे .

(२) कोकण पा्बींधारे ववकास महामींडळाने तत्वत: अनक
ु ु लता दशयववलेली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ७२ (21)
नवी मुांबईत उधचत हठिाणी माहहती िेंद्र उभारण्यासाठी लसडिोने
(३०)

२११७५

भूखांड उपलब्ध िरून दे ण्याबाबतची िेलेली मार्णी

(०६-०८-२०१५).

श्री.सांदीप

नाईि

(ऐरोली),

श्री.रमेश

िदम

(मोहोळ),

श्री.पाांडुरां र् बरोरा (शहापूर), श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण पूव)ा , श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा
िळवा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) नवी मुींबईतील नागररकाींना तसेच क्रीडाप्रेमीींना ऑललींवपक, एलशयाड, फु्बॉल, हॉकी, लॉन

्े ननस, बॅ्लम्न इत्यादी आींतरराषट्रीय क्रीडा महोत्सव दे शात व परदे शात कोठे सुरु आहे त
त्याींचा कालावधी काय आहे याची अद्ययावत माहहती लमळण्याकरीता नवी मुींबईत उधचत
हठकाणी माहहती केंर उभारण्यासाठी लसडकोने भूखींड उपलब्ध करून द्यावा यासाठी स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी व्यवस्थापकीय सींचालक, लसडको व मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना माहे िानेवारी,
२०१५ मध्ये ननवेदन हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुशींगाने शासनस्तरावरून कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप, काययवाही करण्यात आली नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) :(१) व (२) होय,
मुींबई महानगरपाललकेस क्रक्रडा उपक्रमाकरीता वाशी, सेक््र १२ येथील भूींखड क्र. १९६-ए

(२९१७.७८ चौ.मी) वा्प केला आहे , सदर भख
ू ींडावर नवी मींब
ु ई महानगरपाललका माहहती केंर
स्थापन करुन शकते,

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नवी मुांबई प्रिल्परहास्ताांच्या घरातील एिा व्यक्तीला लसडिो िायाालयात सामावून घेण्याबाबत
(३१)

२११८३

(११-०८-२०१५).

श्री.सांदीप

नाईि

(ऐरोली),

श्री.रमेश

िदम

(मोहोळ),

श्री.पाांडुरां र् बरोरा (शहापूर), श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण पूव)ा , श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा
िळवा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) नवी मुींबई प्रकल्परहास्ताींच्या घरातील एका व्यक्तीला लसडको कायायलयात सामावून घेण्यात
येईल

असे लसडकोने

रहाामस्थाींना

आश्वासन

हदल्यानींतरच

रहाामस्थाींनी

आपल्या

िलमनी

लसडकोला हदल्या त्यानुसार काही प्रकल्परहास्त व्यक्तीींना लसडकोने नोकरीत सामावून घेतले
परीं तु अद्यावप हिारो प्रकल्परहास्ताींना लसडकोने नोकरीत सामावून न घेतल्याची बाब मे, २०१५
मध्ये उघडकीस आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नवी मींब
ु ई प्रकल्परहास्त कु्ुींबातील एका व्यक्तीला लसडको कायायलयात सामावन
ू
घेण्याबाबत शासन स्तरावरुन काय काययवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(३) अद्याप काययवाही करण्यात आली नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७२ (22)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) :(१) व (२) हे खरे नाही.
लसडकोमध्ये िेव्हा पदे भरण्यासाठी िाहहरात दे ण्यात येत त्यावेळेत शासनाने ठरवून

हदलेल्या ननयमाप्रमाणे प्रकल्परहास्ताींना एकूण सींवगय बळाच्या ५% पदावर सवोच्च प्राथक्यक्रम
दे ण्यात येतो.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नवी मांब
ु ई क्षेत्रातील नार्ररिाांना सावािननि सवु वधा परु ववण्यासाठी
लसडिो महामांडळािडून भूखांड हस्ताांतरीत िरुन लमळणेबाबत

(३२)

२११९०

(११-०८-२०१५).

श्री.सांदीप

नाईि

(ऐरोली),

श्री.रमेश

िदम

(मोहोळ),

श्री.पाांडुरां र् बरोरा (शहापूर), श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण पूव)ा , श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) लसडकोने डडसेंबर २०१२ पयंत नवी मुींबई महानगरपाललकेस हस्ताींतरीत केलेल्या सावयिननक

वापराच्या ५४१ भख
ू ींडाचे ननयमानुसार करारनामे करुन द्यावेत, ५५ सावयिननक वापराच्या

भूखींडापैकी हस्ताींतरीत केलेल्या २३ भूखींडाचे व अद्याप हस्ताींतरीत न केलेल्या ३२ भूखींडाचे

करारनामे करुन ते भख
ू ींड नवी मींब
ु ई महानगरपाललकेस हस्ताींतरीत करावेत व उवयररत ४९१
भूखींड नवी मुींबई महानगरपाललकेकडे हस्ताींतरीत करण्याबाबतची काययवाही लसडको महामींडळाने

करावी अशा सूचना हदनाींक २० सप््ें बर २०१३ रोिी मा.तत्कालीन मुख्यमींत्री महोदयाींसमवेत
झालेल्या बैठकीत लसडकोला दे ण्यात आल्या होत्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी लसडको महामींडळाकडून अद्याप काययवाही करण्यात आलेली नाही,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी काययवाही न करण्याची कारणे काय व ही काययवाही पूणय करुन
भूखींड हस्ताींतरणास क्रकती कालावधी अपेक्षक्षत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) :(१) व (२) सावयिननक वापराच्या ५४१ भख
ू ींडाचे करारनामे
लसडको महामींडळाने नवी मुींबई महानगरपाललकेसोबत केले आहेत, यापैकी २७८ भूखींड लसडकोने
नवी मुींबई महानगरपाललकेस हस्ताींतररत केले आहे त. तसेच, ५५ सावयिननक वापरासाठीच्या
भूखींडापैकी २३ भूखींड लसडकोने नवी मुींबई महानगरपाललकेस हस्ताींतरीत करण्यात आले आहे त.

(३) उवयररत भूखींड हस्ताींतरीत करण्याची काययवाही सुरु असून त्यासाठी सुमारे ७ ते ८
महहन्याचा कालावधी अपेक्षक्षत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ७२ (23)
राज्यात िणधन योिनेच्या मादतयमातून रोिर्ार दे ण्याच्या
नावाखाली फसवणूि िरणारी टोळी िायारत असल्याबाबत

(३३)

२१४२५ (१२-०८-२०१५).

श्री.र्ोवधान शमाा (अिोला पजश्चम), डॉ.सांिय िुटे (िळर्ाव

िामोद), श्री.सरदार तारालसांह (मुलुांड), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात िनधन योिनेच्या माध्यमातून रोिगार दे ण्याच्या नावाखाली पैसे उकळणारी व
फसवणूक करणारी ्ोळी काययरत असून नालशकिवळील नानेगाव येथील महाववद्यालयीन
युवतीची फसवणूक केल्याचे माहे

मे, २०१५ दरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या फसवणूकीची तक्रार नालशक येथील स्थाननक पोलीस ठाण्यात करण्यात
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१५) :(१) व (२) प्रश्नात नमूद केल्याप्रमाणे एकही गुन्हा क्रकींवा
तक्रार पोलीस स््े शन मध्ये दाखल नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िोयना (जि.सातारा)धरण प्रिल्पातील पटे ल िांपनीच्या िायाालयाची तोडफोड िेल्याबाबत
(३४)

२१९१२ (१०-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.शांभूराि दे साई (पाटण) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) कोयना (जि.सातारा) धरण प्रकल्पाच्या डाव्या पायथागह
ू
ृ ाचे काम प्े ल कींपनी करीत असन
या कींपनीच्या कायायलयाची सुमारे ३० गुन्हे गारी प्रवत्ृ तीच्या लोकाींनी हदनाींक २३ माचय, २०१५
रोिी तोडफोड करून सम
ु ारे १२ लक्ष रुपयाींचे नुकसान केले असून कींपनीने गुन्हे गारावर कारवाई
करण्याची मागणी जिल्हा पोललस प्रमख
ु याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मोडतोड करणाऱ्याींवर कोयनानगर येथील पोललस ठाण्याींमध्ये गुन्हाही नोंद
करण्यात येवून त्याींना दोन ते तीन हदवसाची पोललस कोठडी दे ण्यात आली होती, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, असे प्रकार या ववभागात सातत्याने होत असन
ू शासनाने या सवय प्रकरणाची
चौकशी केली आहे काय, चौकशीनस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७२ (24)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१५) :(१) होय,
(२) होय.
सदर प्रकरणी कोयनानगर पो.ठाणेत ग.ु र.नीं. १३/२०१५ भा.दीं .वव. कलम

१४३, १४७, १४८,

१४९, ४५२, ४२७, ३२३, ५०४, ५०६, मा.पो.का.क. ३७(१) (३)/१३५ सावय. मा.वव.का.क.३ प्रमाणे
गुन्हा दाखल करणेत आला आहे. गुन््याींत एकूण ११ आरोपीींना हदनाींक २३/०३/२०१५ रोिी
अ्क करुन आरोपीींची ३ हदवस पोलीस कोठडी घेण्यात आली आहे .

(३) असे प्रकार यापुवी सातत्याने घडले नाहीत. उपरोक्त गुन््याची तात्काळ दखल घेवून गुन्हा

दाखल करुन गन्
ु ्यातील एकूण ११ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे व गन्
ु ्याचा तपास
सुरु आहे .

(४) ववलींब झालेला नाही.
___________
नाांदेड जिल््यातील ववववध ‘ि’ वर्ा पयाटन स्थळाच्या वविास िामाांना मांिूरी दे ण्याबाबत
(३५)

२२६६७ (१४-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे र्लूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) नाींदेड जिल््यातील (१) बेळ कोणी नलृ सींह मींहदर ता.त्रबलोली (२) सींगम महादे व मींहदर

ता.त्रबलोली (३) बेळकोणी (खु) कृषण मींहदर ता. त्रबलोली (४) लघूल मारोती मींहदर ता.त्रबलोली
(५) मलकापूर हनूमान मींहदर (६) खानापूर महादे व मींहदर ता.दे गलरू (७) शेळगाव नलृ सींह मींहदर

(८) करडखेड महादे व मींहदर ता.दे गलरू (९) होट्टल भवानी मींहदर ता.दे गलरू या ‘क’ वगय पयय्न
स्थळाच्या ववकास कामाींना मींिूरी दे वून ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाकडे मागणी
केली आहे , हे खरे आहे कय,

(२) असल्यास, सदर ‘क’ वगय पयय्न स्थळाचीं ववकास करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१५) :(१) होय,
(२) व जिल्हाधधकारी, नाींदेड याींनी सदर पयय्नस्थळाींवर हाती घ्यावयाच्या कामाचे अींदािपत्रक
व आराखडा तयार करुन त्याींना सादर करण्याबाबत सींबींधधत यींत्रणाींना कळववले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ठाणे शहरात ररक्षाचालिाने महहला पत्रिाराशी र्ैरवतान िेल्याबाबत
(३६)

२२७५२ (१२-०८-२०१५).

श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे र्ाव), श्री.भास्िर िाधव (र्ह
ु ार्र),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा
िळवा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ७२ (25)
(१) ठाणे शहरात ररक्षाचालकाने महहला पत्रकाराशी गैरवतयन केल्याचे हदनाींक २७ एवप्रल, २०१५
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तद्नुसार सदर ररक्षाचालकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) :(१) क्रफयायदी महहलेस घाबरववण्याचे उद्देशाने ररक्षा
वाहतक
य करुन ररक्षा भरधाव वेगाने चालवन
ू ीचे ननयमाकडे दल
ु क्ष
ू क्रफयायदीचे जिवीतास इिा
पोहोचवीण्याचे उद्देशाने ररक्षा रस्त्याचे कडेला असलेल्या कारला धडक मारुन अपघात केला.

(२) अपघातात क्रफयादय दीचे डावे हाताला, पायाला, दोन्ही गुडघ्याला व शरीराच्या उिव्या बािुला

मुका मार लागला झाला आहे . तसेच क्रफयायदी महहलेला मदत न करता पोलीसाींना अपघाताची
खबर न दे ता पळून गेला म्हणन
ू ररक्षा चालकाींवर कापरु बावडी पोलीस ठाण्यात गन्
ु हा रजि. नीं.

२०१/२०१५ भा.द.वव. कलम २७९, ३३६, ३३७, ३२७ सह मो्ार वाहन अधधननयम कलम १८४,
१३४ प्रमाणे हदनाींक २८.४.२०१५ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . नमूद गुन््यात ररक्षा

चालकसा अ्क करण्यात आले असून, त्याचे ववरुध्द मा.न्यायालयात दोशारोपपत्र पाठववण्यात
आले आहे.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
लशांदखेडा( जि.धुळे) येथील पोलीस स्टे शन अांतर्ात र्ुन््याांच्या सांख्येत वाण झाल्याबाबत
(३७)

२२७९७ (१०-०८-२०१५).

श्री.ियिुमार रावल (लशांदखेडा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) लशींदखेडा पोलीस स््े शन जि.धुळे येथे सन २०१२ च्या तुलनेत सन २०१४ मध्ये खून,
खुनाचा प्रयत्न, िबरी चोरी, घरफोडी, चोरी, बलात्कार, दीं गा, अपघात व इतर अपघात अशा
गुन््याींच्या सींख्येत कमालीची वाढ झाल्याचे ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासाठी कमयचा-याींची अपूरी सींख्या कारणीभूत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१५) :(१) प्रश्नात नमुद पोलीस स््े शन येथे सन २०१२ मध्ये

एकूण १२० गुन्हे दाखल झाले होते. त्या तल
ु नेत सन २०१४ मध्ये १५२ गुन्हे दाखल झाले.
सबब, सन २०१२ च्या तल
ु नेत सन २०१४ मध्ये एकूण गुन््यात ३२ ने वाढ झाली आहे.
(२) व (३) नाही.

वव.स. ७२ (26)
सन २०१२ च्या तुलनेत सन २०१४ मध्ये ३ पोलीस कमयचारी कमी आहे त, तथावप, ३

पोलीस अधधकारी मींिूर पदापेक्षा िास्त आहे त. सबब सन २०१२ व सन २०१४ मध्ये पोलीस
ठाण्याचे सींख्याबळ समान आहे. अपु-या सींख्याबळामळ
ु े गन्
ु ्यात वाढ झाली असे म्हणता

येणार नाही. दाखल गुन््याींच्या अनुशींगाने ववहहत प्रनतबींधात्मक उपाय योिना करण्यात येत
आहे त.

(४) ववलींब झालेला नाही.
___________
मुांबईतील डॉियाडा रोड येथे महानर्रपाललिेच्या बािार खात्यातील
(३८)

िामर्ार वसाहतीची इमारत िोसळून मत्ृ यू झाल्याबाबत

२२९२८ (१०-०८-२०१५).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबईतील डॉकयाडय रोड येथे महानगरपाललकेच्या बािार खात्यातील कामगार वसाहतीची
इमारत सन २०१३ मध्ये कोसळून ६२ िणाींचा मत्ृ यू झाला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मत
ृ ाींच्या वारसाींना नोकरी दे ण्याचे आश्वासन तत्कालीन शासनाने हदले होते, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने मत
ृ ाींच्या क्रकती वारसाींना नोकरीत सामावून घेतले वा घेण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, मत
घेण्यात होत असलेल्या
ू
ृ ाींच्या वारसाींना अद्यापी नोकरीत सामावन
हदरीं गाईची सवयसाधारण कारणे काय आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) :(१) मुींबईतील डॉकयाडय रोड येथील महापाललकेची बाबू गेनू

मींडई सेवाननवास्थानाची इमारत हदनाींक २७.०९.२०१३ रोिी कोसळून झालेल्या दघ
य नेमध्ये ६१
ु ्
िणाींचा मत्ृ यू झाला होता हे खरे आहे .

(२) होय. बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या अनुकींपा धोरणानुसार मत
ृ ाींच्या वारसाींना ववशेश बाब
म्हणून महापाललकेत नोकरी दे ण्याचा प्रस्ताव मींिूर झाला असून शैक्षणणक पात्रतेनुसार त्याींना
महानगरपाललकेच्या सेवेत समाववष् करण्यात येईल असे आश्वासन दे ण्यात आले होते.

(३) सदर दघ
य नेत महानगरपाललकेचे ९ कमयचारी व १ सेवाननवत्ृ त कमयचारी मत
ु ्
ृ पावले होते.
मत
ृ कमयचा-याींच्या वारसाींस नोकरी दे ण्याबाबतचे एकूण १० अिय महानगरपाललकेस प्राप्त झाले

होते. त्यापैकी ७ प्रकरणे मींिूर झाली असून त्यापैकी ६ वारसाींना महानगरपाललकेमाफयत नोकरी
दे ण्यात

आली

आहे .

एका

प्रकरणामध्ये

वारस

सध्या

अञातान

असल्यामुळे

त्यास

महानगरपाललकेने नोकरीत सध्या सामावून घेतलेले नाही. परीं तु तो िेव्हा सञातान होईल
त्यावेळी त्याच्या शैक्षणणक अहतेनस
ु ार त्यास महापाललकेमध्ये ननयक्
ु ती हदली िाईल. अन्य ३

प्रकरणाींमध्ये त्याींच्या वारसास नोकरी दे णे महापाललकेच्या धोरणात बसत नसल्यामुळे त्याींचे
अिय नामिूर करण्यात आले आहेत.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ७२ (27)
नार्पूर-उत्तर ववभार्ातील यशोधरा पोलीस ठाण्याच्या हीीमदतये अवैध धांदे, असामाजिि िृत्ये,
पोलीस प्रशासनाच्या हलर्िीपणामुळे होत असल्याबाबत

(३९)

२३९६५ (१२-०८-२०१५).

डॉ.लमललांद माने (नार्पूर उत्तर) :

सन्माननीय सावािननि

बाांधिाम (सावािननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपरू उत्तर ववभागातील गरीब नवाि नगर, येथन
ू महहला व अल्पवयीन मल
ु ीींना पळवन
ू
नेणारे रॅके् असून यशोधरा पोलीस ठाण्यात अश्या १७ महहला पळववल्याची नोंद आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच, सदर पोलीस ठाण्याच्या हदृीमध्ये अवैध धींदे, असामाजिक कृत्ये, पोलीस
प्रशासनाच्या हलगिीपणामळ
ु े होत असल्याने या सींदभायत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी पोलीस
आयक्
ु त नागपरू याींना तक्रारी केल्या आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ लशांदे (२४-११-२०१५) :(१) नाही,
(२) सदर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये अवैध धींदे, असामाजिककृत्ये, पोलीस प्रशासनाच्या
हलगिीपणामळ
ु े होत नाहीत,
(३)

या सींदभायत लोकप्रनतननधीनी पोलीस आयुक्त, नागपूर याींच्याकडे तक्रारी केल्या आहे त,

नागपूर

शहर

पोललस

आयुक्तालयाअींतगयत

पोलीस

स््े शन

यशोधरानगर

हद्दीत

खालीलप्रमाणे गन्
ु हे दाखल झाले आहे त,

(i) गु.र.क्र ९२/२०१५, भा.दीं .वव. कलम ३६३ अन्वये अल्पवयीन मुलगी हरववल्याबाबत गुन्हा
दाखल करण्यात आला होता, सदर गुन््यातील मुलगी परत आली असून आरोपीींना अ्क
करण्यात आली आहे ,
(ii)

गु.र.क्र. १३२/२०१५, भा.दीं .वव कलम ३६३ अन्वये अल्पवयीन मुलगी हरववल्याबाबत

गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू सदर मल
ु ीचा व आरोपीचा तपास सरु
ु आहे .
(iii) लमसीींग क्र३/२०१५ मधील हरववलेली महहला स्वत: परत आली आहे .

(iv) लमसीींग क्र. ३०/२०१५ मधल हरववलेल्या महहलेचा शोध घेणे सरु
ु आहे .

वरील अनु.क्र (iii) व (iv)येथे नमूद केलेली प्रकरणे पती-पत्नीच्या भाींडणाींमधून ननमायण

झाली आहे त.

नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालया अींतगयत महहला व अल्पवयीन मुलीींना पळवुन नेणारे

कोणतेही रॅके् नाही.

पोलीस यशोधरानगर हद्दीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे सींघ्ीत अवैध धींदे सुरु नाहीत.

सन २०१५ मध्ये या पररसरात लपून छपून िुगार व सट्टापट्टी खेळणाऱ्या एकूण ३२

िणाींवर काययवाही करण्यात आली असन
ू तसेच अवैध दारु बाळगणाऱ्या २६ िणाींवर काययवाही
करण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ७२ (28)
नालशि येथील लसडिो पररसरामदतये स्वस्तात घरे दे ण्याबाबत िेलेली फसवणूि
(४०)

२४६०६ (१०-०८-२०१५).

(चाांदवड) :

श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम), डॉ.राहूल आहे र
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नालशक येथील लसडको पररसरामध्ये स्वस्तात घरे दे ण्याचे अलमश दाखवून अनेकाींची
फसवणक
ू केल्याबाबतची तक्रार माहे एवप्रल २०१५ मध्ये स्थाननक पोलीस स््े शनला दाखल
करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, या चौकशीत काय आढळून आले व सींबींधधत दोशीींवर कारवाई करण्यात आली
आहे काय

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१५) :(१) माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये अशा प्रकारची तक्रार नालशक
पोलीस आयुक्ताच्या कायय कक्षेतील पोलीस स््े शन मध्ये दाखल झालेली नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
नालशि सातपुर येथील व लसडिो पररसरामदतये हदवसेंहदवस
र्ुन्हे र्ारीचे प्रमाण वाणत असल्याबाबत

(४१)

२४६०७ (१२-०८-२०१५).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नालशक, सातपरु येथील व लसडको पररसरामध्ये हदवसेंहदवस गन्
ु हे गारीचे प्रमाण वाढत
असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, या पररसरात खन
ु ाचा प्रकार घडलेला असल्याने नागररकाींमध्ये मोठी घबरा्

ननमायण झालेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींपुणय नालशक शहरामध्ये गुन्हे गारीवर अींकुश ठे वण्याचे दृष्ीने शासनाकडून
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१५) :(१) नालशक शहरात सन २०१३ मध्ये ३०३७, सन २०१४
मध्ये ३१६४ व सन २०१५ िल
ु ै अखेर २००९ गन्
ु हे दाखल असन
ू सध्या गन्
ु हे गारी ननयींत्रणात
आहे .

(२) हे खरे नाही.

सातपुर पोलीस स््े शन हद्दीत खुनाचे प्रकरण हे पुवीच्या आपआपसातील

गुन्हे गारी वादातुन झाल्याचे ननशन्न झाले असून गुन््यातील आरोपीींना अ्क करण्यात आली
असून िनतेत कोणतीही घबरा् नाही.

वव.स. ७२ (29)
(३) सदर गुन्हे गारी प्रवत्ृ तीस प्रनतबींध व्हावा याकररता पोलीस ठाणे हद्दीत ननयमतीपणे
अचानक कोम्बीींग ऑपरे शन, ऑलआउ् ऑपरे शन, झोपडपट्टी चेकीींग, िेल ररलीि आरोपीताींना

चेक करणे, तडीपार गन्
ु हे गार चेक करणे, गन्
ु हे गारी ्ोळयाींतील क्रक्रयाशील सदस्याींवर प्रनतबींधक
कारवाई करणे, रे कॉडयवरील गुन्हेगाराींवर ननयमीतपणे व प्रभावीपणे प्रनतबींधात्मक काययवाही
करणे, हॉ्े ल/लॉिेस चेक करुन त्याद्वारे गुन्हे गार चेक

करणे इत्यादी उपाययोिना राबवून

त्याद्वारे गुन्हे गारी ननयींत्रणात ठे वण्यासाठी पोलीस ठाणे माफयत ननयमीतपणे कसोशीने प्रयत्न
करण्यात येत आहे त.

(४) ववलींब झालेला नाही.
___________

(४२)

नालशि शहरातील लसडिो भार्ातील िाझीर्णी येथे दच
ु ािी िाळण्यात आल्याबाबत
२४६०८ (१०-०८-२०१५).

(चाांदवड) :

श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम), डॉ.राहूल आहे र
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नालशक शहरातील लसडको भागातील काझीगढी येथे तीन दच
ु ाकी िाळण्यात आल्याच्या
घ्ना माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननदशयनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नालशक शहरामध्ये असे प्रकार वारीं वार घडत असताींना दे खील पोललस
यींत्रणेकडून याबाबतच्या तक्राराची दखल घेतल्या िात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच काही समािकीं्काकडून असे प्रकार सातत्याने घडत असल्याने यास प्रनतबींध
घालण्यासाठी शासनाकडून काय उपाययोिना केल्या िात आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१५) :(१) व (२) प्रश्नात नमूद लसडको भागातील काझीगढी येथे
दच
ु ाकी वाहन िाळण्यात आल्या नाहीत, तथावप, नालशक शहरातील भरकाली पोलीस स््े शन व

इींहदरानगर पोलीस स््े शन येथे गु.र.नीं. ९९/२०१५ भाीं.दीं .वव. कलम ४३५ गु.र.नीं. १६९/२०१५
भा.दीं .वव. कलम ४२५ तसेच इींहदरानगर पोलीस स््े शन येथे गु.र.नीं. १३०/२०१५ भा.दीं .वव. कलम

४३५ असे एकुण ३ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून गुन््यातील आरोपीींना अ्क करण्यात
आली असन
ू पढ
ु ील तपास सरु
ु आहे ,

(३) समािकीं्काकडून असे प्रकार घडत असल्याने प्रत्येक पोलीस स््े शनचे अधधकारी व

कमयचारी याींना पोलीस ठाणेच्या हद्दीत सींवेदनशील भागात गस्त घालण्याबाबत सुचना दे ण्यात

आल्या असून पोलीस स््े शन प्रभारी अधधकारी याींना पो.स््े . हद्दीतील नागरीकाींना तसेच

सोसाय्ी मधील रहीवाशी याींना अश्या प्रकारच्या घ्ना घडू नये याकरीता बैठका घेण्याबाबत
सच
ु ना दे ण्यात आलेल्या आहे त. तसेच रात्रगस्तच्या वेळी पोलीस स््े शनच्या वप्र, मोबाईल,
लस.आर. मोबाईल त्रब् माशयल वरील अधधकारी-कमयचारी तसेच प्रत्येक सेक्शन हद्दीतील

अमींलदार याींना सतकय पेट्रोलीींग करण्याबाबत सच
ु ना दे वन
ू रे कॉडय वरील गुन्हे गार याींना वेळोवेळी
चेक करुन त्याींचेवर प्रनतबींधक काययवाही करण्याबाबत सच
ु ीत केलेले आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.

___________

वव.स. ७२ (30)
नालशि येथील सांदभा सेवा रुणालय हे दारुडयाांचा अडाडा बनलेला असल्याबाबत
(४३)

२४६१० (१२-०८-२०१५).

(चाांदवड) :

श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम), डॉ.राहूल आहे र
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नालशक येथील सींदभय सेवा रुनणालय हे दारुडयाींचा अड्डा बनला असल्याची बाब माहे
एवप्रल २०१५ मध्ये ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत जिल्हाधधकारी, नालशक व पोलीस आयुक्त, नालशक याींच्याकडे लेखी
तक्रार दे खील करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या तक्रारीच्या अनश
ु ींगाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१५) :(१) व (२) हे खरे नाही. अशा प्रकारची तक्रार प्राप्त नाही.
तथावप, सींदभय रुनणालयाने कायमस्वरुपी पोलीस चौकीची स्थापना करुन सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे
सदर पररसरात बसववण्याबाबत स्थाननक सींस्था व रहीवाशी याींनी अिय केला आहे .

(३) दारुडयाींचा अड्डा असल्याबाबत ननदशयनास आलेले नाही. पोलीस स््े शन हद्दीतील सींदभय
सेवा रुनणालय, व शालीमार हॉस्पी्ल या पररसरात ननयलमत बी् माशयल, मोबाईल पेट़्रोलीींग
ठे वण्यात आले. असन
ू , सदर रुनणालयाच्या गे् िवळ लसींहस्थ कींु भमेळया ननलमत्त पोलीस
चौकी बसववण्यात आलेली असून, तेथे कमयचारी नेमण्यात आलेले आहे त.
(४) ववलींब झालेला नाही.

___________

(४४)

नालशि शहरात वाहनाांची तपासणी िरताांना युविास मारहाण िेल्याची घटना

२४६१३ (१०-०८-२०१५).

(चाांदवड) :

श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम), डॉ.राहूल आहे र
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नालशक शहरात वाहनाींची तपासणी करताींना पोलीसाींनी दच
ु ाकी वरील युवकास मारहाण
केल्याची घ्ना माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या मारहाणीमळ
ु े श्री.प्रीतम घोरपडे नावाच्या युवकाच्या डोळयास गींभीर िखम
झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अशा प्रकारे वाहनाींची तपासणी करताींना ज्या पोललसाींनी मारहाण केली अशा
पोललसाींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१५) :(१) व (२) नालशक शहरात वाहनाची तपासणी करताींना
पोलीसाींनी कोणत्याही दच
ु ाकी वरील यव
ु कास मारहाण केल्याबाबत प्रकारची तक्रार अथवा
क्रफयायद दाखल नाही.
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(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सोलापूर शहरात मायक्रो लेझझांर् फायनान्स िांपनीने वपमीवर आिषाि
(४५)

व्याि दे ण्याचे आलमष दाखूवन फसवणूि िेल्याबाबत

२४६२६ (१०-०८-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष दे शमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर शहरात काययरत असलेल्या मायक्रो लेणझींग फायनान्स कींपनीने वपनमीवर आकशयक
व्याि दे ण्याचे आलमश दाखूवन सोलापूरमध्ये सुमारे ३०० रहााहकाींची ६८ लाख रुपयाींची
फसवणूक सन २००३ पासून केली असे ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबींधधत फायनान्स कींपनीवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) तसेच रहााहकाींचे पैसे परत करण्याकररता कोणती उपाययोिना करण्यात आली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१५) :(१) होय.
प्रकरणी िेल रोड पोलीस ठाणे, सोलापरू शहर येथे १२ आरोपीववरुध्द हदनाींक १५ एवप्रल, २०१५

रोिी. गु.र.नीं. ६८/२०१५ भा.द.वव. कलम ४०६ , ४२०, ३४ सह एमपीआयडी ॲक््, १९९९ कलम
हे प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात अला आहे .

(२) व (३) दाखल गुन््याच्या अनुशींगाने ७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून आरोपीींना

पोलीस व न्यायालयीन कोठडी घेवन
ू तपास करण्यात आला आहे . सद्यजस्थतीत सदर ७
आरोपी िालमनावर आहे त. गुन््यातील कींपनीच्या मालमत्तेची माहहती िमा करण्यात येत
असून गुन््याचा तपास सुरु आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.

___________
राज्यात हॉटे ल व्यवसायात ३६ टक्िे व ववट भट्टयाांवर २६ टक्िे
बाल िामर्ार आणळून आल्याबाबत
(४६)

२५३२८ (१०-०८-२०१५).

श्री.हषावधान सपिाळ (बल
ु णाणा) :

सन्माननीय िामर्ार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात हॉ्े ल व्यवसायात ३६ ्क्के तर वव् भट्टयाींवर २६ ्क्के बाल कामगार असल्याचे
ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासकीय यींत्रणेतील उदासीनतेमुळे बालकाींना त्याींच्या हक्कापासून वींधचत राहावे
लागत आहे त, हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, शासनाच्या ववववध ववभागाींमध्ये असलेला असमन्वय त्यास मोठ्या प्रमाणावर
कारणीभूत आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या सींदभायत शासनाने बालकाींच्या हक्काबाबत कोणत्या उपाययोिना हाती
घेतल्या आहे त वा घेणार आहे ?
श्री. प्रिाश मेहता (१३-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही, तथावप, जिल्हास्तरीय कृतीदलाींनी गेल्या
तीन

वशायत

घातलेल्या

धाडसत्राींदरम्यान

सु्का

केलेल्या

१२९९

बालकामगाराींपक
ै ी

३८१

बालकामगार हॉ्े ल व्यवसायात, तर १४ बालकामगार वी् भट्टी व्यवसायात काम करीत
असल्याचे ननदशयनास आले आहे ,
(२), (३) व (४) हे खरे नाही,
बालकामगार या अननष् प्रथेचे उच्चा्न करण्यासाठी राज्य शासन कह्बध्द असून

प्रलसध्दी माध्यमाद्वारे

िनिागत
ृ ी करणे, वेळोवेळी सामहू हक धाडी ्ाकून बालकामगार

आढळल्यास त्याींची सु्का करणे, त्याींच्या सामाजिक व शैक्षणणक पुनवयसनासाठी प्रयत्न करणे,
तसेच दोशी आस्थापनाींववरुध्द कायदे शीर कारवाई करण्यात येत असल्याने याबाबतीत शासन
उदासीन आहे असे म्हणता येणार नाही.
___________
श्री.धधरें द्र रामिी वोरा, याांना िेलेल्या भख
ू ांड वाटपात
लसडिो प्राधधिरणािडून झालेली फसवणूि

(४७)

२६५३२ (११-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) श्री.धधरें र रामिी वोरा, रा.नवी मुींबई याींना लसडको प्राधधकरणाकडून भूखींड क्र.१७, सेक््र ८,
घणसोली, नवी मुींबई येथील २०२१.६४० चौ.मी.क्षेत्रफळाचा भूखींड हद.३१.१.२०१२ रोिी वा्प

करण्यात आला होता व भूखींडाची सींपूणय रक्कम लसडको ननयमानुसार त्याींनी व्यािासहहत
फेब्रुवारी, २०१३ मध्ये लसडको प्राधधकरणाकडे भरणा केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, श्री.वोरा हे सदर भख
ू ींडाचा ताबा घेण्यासाठी गेले असता त्या भख
ू ींडावर प्रचींड
अनधधकृत झोपडया असल्याची बाब ननदशयनास आल्याने श्री.वोरा याींनी लसडको प्राधधकरणास

त्याींची फसवणूक झाली असल्याबाबत व त्या भूखींडाऐविी अन्य भूखींड वा्प करण्याबाबत
ववनींती अिय करुनही लसडको प्राधधकरणाने या बाबीकडे दल
य केले असल्याने
ु क्ष
घोर

फसवणक
ू

झाल्याबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

(कुलाबा)

श्री.वोरा याींची

लसडकोच्या

काययकारी

सींचालकाींना हदनाींक ९ िून, २०१५ रोिी लेखी ननवेदन हदले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, श्री.वोरा याींना वा्प केलेल्या भख
ू ींडाऐविी तेवयायाच क्षेत्रफळाचा अन्य भूखींड
दे ण्याच्या दृष्ीने शासनाने काय काययवाही केली आहे वा करणार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) :(१) व (२) होय, श्री.धधरें र रामिी वोरा, रा.नवी मुींबई

याींना लसडको प्राधधकरणाकडून भख
ू ींड क्र.१७, सेक््र ८, घणसोली, नवी मुींबई येथील २०११.६४०
चौ.मी. क्षेत्रळ
ु ाचा भख
ू ींड हद.३१.१.२०१२ रोिी वा्प करण्यात आला होता परीं त,ु सदर भख
ू ींडावर

अनधधकृत झोपड्या व चाळी असल्याने उक्त भूखींडाचा ताबा दे ण्यात आला नाही. परीं तु
लसडकोकडे िमा केलेली भाडेपट्टय
् ाची व इतर सींकीणय रक्कम श्री.वोरा याींना लसडकोने
धनादे शाद्वारे हद.९.१०.२०१५ रोिी परत केली आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
हहमायतनर्र (जि.नाांदेड) शहरातील एिा र्ुटखा ववक्री
िरणाऱ्याच्या घरावर छापा टािल्याबाबत

(४८) २६७७७ (१२-०८-२०१५).

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण), श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे र्लूर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) हहमायतनगर (जि.नाींदेड) शहरातील एका गु्खा ववक्री करणाऱ्याच्या घरावर भोकरचे
सहायक पोललस अधधक्षक याींनी हदनाींक २६ एवप्रल, २०१५ रोिीच्या सम
ु ारास छापा ्ाकला, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या छाप्यात काय आढळून आले व त्यानुसार कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१५) :(१) होय,
सहायक पोलीस अधधक्षक, उप ववभाग भोकर व अन्नसुरक्षा अधधकारी , अन्न व औशध
प्रशासन ववभाग याींनी स्थाननक पोलीसाींच्या मदतीने छापा ्ाकला होता.

(२) सदर छाप्यात आरोपीच्या परातुन रु. २५३३५८/- रुपयाचा ववववध कींपनीचा शासनाने बींदी

घातलेला गु्खा लमळून आल्याने आरापीींववरुध्द पोलीस ठाणे हहमायतनगर येथे गु.र.नीं.

४०/२०१५ २६ (१) २६ (२), २७ (३) डी.ई. लश.पा. २९ अ.सु.मा.का. व १८८,२७३,३२८,३४, भा. दीं .
व. नुसार गुन्हा दाखल केला आहे, गुन्ृयाींच्या तपास चालु आहे .
(३) ववलींब झालेला नाही.

___________

(४९)

नाांदेड येथील हहांर्ोली र्ेट रे ल्वे उडाडान पूलािवळ ररक्षा चालिाचा मत्ृ यू झाल्याबाबत
२६८७६ (१२-०८-२०१५).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाींदेड येथील हहींगोली गे् रे ल्वे उड्डान पूलािवळ नाींदेड वाहतक
ू शाखेच्या वाहन तपासणी
मोहहमेच्या वेळी लशवािी गणपत कसबे या ररक्षा चालकाचा हदनाींक ६ िून, २०१५ रोिीच्या
सुमारास मत्ृ यू झाला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

मयत

ऑ्ो

चालकाींच्या

मत्ृ यूस

पोललस

िबाबदार

असल्याची

तक्रार

नातेवाईकाींनी केली असन
ू ऑ्ो सींघ्नाींनी सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाईची मागणी केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व त्यानुशींगाने पुढे
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१५) :(१) नाही.
हदनाींक ३० मे, २०१५ रोिी प्रश्नात नमुद हठकाणी नाींदेड वाहतुक शाखे माफयत वाहनाच्या

कागदपत्र तपासणीत नमूद ररक्षा चालकाकडे वाहनाचे कागदपत्र नसल्याने मो्ार वाहन

कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यासाठी सदर ररक्षावाल्यास पोलीस मुख्यालयात घेवून िात
असताींना रस्त्यात त्याची तब्बेत अचानक त्रबघडल्याने त्यास सरकारी दवाखाना नाींदेड येथे

उपाचारासाठी नेले होते. वैद्यकीय अधधकारी याींनी उपचार करुन सदर ररक्षावाल्यास मत
ृ
घोशीत केले.
(२)

ऑ्ो

चालकाच्या

नातेवाईकाींची केली आहे .

मत्ृ यस
ू

पोलीस

िबाबदार

असल्याची

तक्रार

ऑ्ोचालकाच्या

(३) नमद
ू ऑ्ो चालकाच्या मत्ृ यू बाबत विीराबाद पोलीस स््े शन, नाींदेड येथे अकस्मात

मत्ृ यूची नोंद करुन सदर अकस्मात मत्ृ यूचा तपास गुन्हे अन्वेशण ववभागाकडे दे ण्यात आला
असून तपास सुरु आहे .

(४) ववलींब झालेला नाही.
___________
उस्मानाबाद जिल््यामदतये सन २०१४-१५ मदतये शहरी व रहाामीण
भार्ामदतये चो-याांचे व दरोडयाांचे प्रमाण वाणल्याबाबत
(५०)

२७१३५ (१२-०८-२०१५).

श्री.मधि
ु रराव चव्हाण (तळ
ु िापूर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) उस्मानाबाद जिल््यामध्ये सन २०१४-१५ मध्ये शहरी व रहाामीण भागामध्ये चोऱ्याींचे व
दरोडयाींचे

प्रमाण

वाढल्यामळ
ु े

तसेच

पोलीस

प्रशासन

अवैध

धींद्याला

सींरक्षण

दे त

असल्याने िनता भयभीत झाली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१५) :(१) सन २०१४ मध्ये दरोड्याचे दाखल १९ गन्
ु ्याींपैकी १६
गुन्हे उघड केले आहे त. िबरी चोरीचे दाखल ४० गुन््याींपैकी २२ गुन्हे
घरफोडीच्या दाखल २०६ गुन््याींपक
ै ी १३३ गुन्हे उघड केले आहे त.

उघड केले आहे त.

वव.स. ७२ (35)
सन २०१५ माहे िुलै अखेर दरोड्याचे दाखल १२ गुन््याींपैकी ९ गुन्हे उघड केले आहे त.

िबरी चोरीचे दाखल ३२ गुन््याींपैकी १३ गुन्हे उघड केले आहे त. घरफोडीच्या दाखल १०६
गन्
ु ्याींपैकी २३ गन्
ु हे उघड केले आहे त. चोऱ्याींच्या दाखल ३१५ गन्
ु ्याींपैकी ७५ गन्
ु हे उघड केले
आहे त. अवैध धींद्याववरोधात वेळीच कारवाई केली आहे . चोरीस

गेलेला माल हस्तगत करुन

गुन्हे गाराींवर कारवाई करण्यात आली आहे. सबब िनता भयभीत झालेली नाही.

(२) वरील प्रमाणे दरोडा, चोरी या सदराखाली दाखल गुन्हे उघडकीस आणुन गुन््याींतील

गेळामाल हस्तगत करण्यात आलेला आहे . तसेच अवैध प्रवाशी वाहतुकी ववरुध्द कारवाई करुन
दीं ड वसल
ु ी करण्यात आलेला आहे .

दरोडा, चोरी या सदराखाली गुन््याींना आळा घालण्यासाठी जिल््यातील सवय पो.स््े .

प्रभारी अधधकारी व उप ववभागीय पोलीस अधधकारी याना पो.स््े .चे काययक्षेत्रात सक्त व
पररणामकारक पेट्रोलीींग करणे बाबत सूचना दे ण्यात आलेल्या असन
ु त्याप्रमाणे काययवाही चालु

आहे . तसेच या सदराखाली गन्
ु हे उघडकीस आणणे बाबत सवय सींबींधधत तपासीक अींमलदार व
स्थानीक गुन्हे शाखेचे अधधकारी
आहे .

व कमयचारी याींना सुचना दे वून मागयदशयन करण्यात आलेले

(३) ववलींब झालेला नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
शासकीय मध्यवती मर
ु णालय, मींब
ु ई.

