अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १८१ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

पण
ु े जिल्ह्यातील हवेली तालक्
ु यातील लोणी िाळभोर पोललस ननररक्षिाववरूध्दच्या तक्रारीबाबत
(१)

४६१ (२३-१२-२०१४).

श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील लोणी काळभोर पोललस स््े शन मध्ये पत्रकाराींना

जिवे मारण्याची धमकी दे ण्याबरोबर सववसामान्य तरुणाींवर खो्े गुन्हे दाखल करणाऱ्या व
पदाचा दरु
ु पयोग करणाऱ्या पोललस ननररक्षकाच्या कृत्याच्या ननषेधार्व महाराषर राज्य मराठी
पत्रकार सींघ व पण
ु े जिल्हहा पत्रकार सींघ्नेच्या वतीने ददनाींक २ नोव्हें बर, २०१४ रोिी लोणी

काळभोर ठाण्यासमोर लाक्षणणक उपोषण व धरणे आींदोलन करण्यात आले आहे ,तसेच ददनाींक
१२ ऑक््ोबर, २०१४ रोिी राज्याींच्या ननवडणूक आयोगाकडे तक्रार केल्हयाने आयोगाने तेर्ील
प्रभारी ननररक्षकाचा पदभार तात्काळ काढून घेतला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर पोललस ननरीक्षकाच्या अरे रावी बद्दल ददनाींक २३ ऑगस््, २०१४ रोिी
तत्कालीन माननीय मख्
ु यमींत्री, गह
ृ मींत्री, पोललस महासींचालक, पोललस महाननरीक्षक कोल्हहापरू
पररक्षेत्र याींच्याकडे व पोललस अधधक्षक पुणे ग्रामीण याींच्याकडे पत्रकाराींनी लेखी तक्रार केली
होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासन स्तरावरुन कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) पोलीस ननरीक्षक, लोणी काळभोर याींची फेसबक
ु ावरुन
बदनामी झाल्हयाने वररषठाींच्या मागवदशवनाप्रमाणे फफयावदी होऊन लोणीकाळभोर पोलीस स््े शन

गुन्हा रजि. नींबर ३७९/२०१४, भा.द.वव. कलम ३५३, २९४, ४९९, ५००, ५०१, ५०६, ३४ व

मादहती तींत्रज्ञान सुधारणा कायदा (२००८) २०००, चे कलम ६६ (अ) प्रमाणे ददनाींक

१२.१०.२०१४ रोिी गन्
ु हा दाखल केलेला आहे. सदर गन्
ु ्यातील आरोपी पढ
ु ारी वत्ृ तपत्राचे

बातमीदार / भािपा कायवकते असून त्याींनी इतर व्यक्तीसह ददनाींक २ नोव्हें बर, २०१४ रोिी
लोणी काळभोर पोलीस स््े शनसमोर उपोषण केलेले आहे . त्यामध्ये
बातमीदाराींव्यनतररक्त इतर कोणीही उपोषणास बसले नव्हते.

पुढारी वत्ृ तपत्राचे

वव.स. १८१ (2)
ददनाींक

१३

ऑक््ोबर,

२०१४

रोिी

ववधानसभा

ननवडणूक

२०१४

चे

ननवडणूक

कामकािासाठी पोलीस ननरीक्षक श्री. व्ही.बी.गोल्हडे याींची तात्पुरत्या स्वरुपात त्वरीत प्रभावाने

लोणीकाळभोर पोलीस स््े शन येर्े िा.क्र.प्रली/पशा-३/पोनन/२०१४/२०७३६ ददनाींक १३.१०.२०१४
अन्वये नेमणक
ू करण्यात आलेली होती.

(२) व (३) उपरोक्त गुन््यातील आरोपी याींनी पोलीस अधधक्षक कायावलय, पुणे ग्रालमण येर्े

ददनाींक २३.१०.२०१४ रोिी तक्रारी अिव ददल्हयाचे आढळून आलेले आहे . परीं तु मा.मुख्यमींत्री,
पोलीस महासींचालक, पोलीस महाननरीक्षक, कोल्हहापूर पररक्षेत्र याींचक
े डे तक्रारी अिव केलेबाबत
त्याींचे अलभलेखावर मादहती उपलब्ध नाही.

___________
पालघर जिल्ह्यातील बनावट िुलमुखत्यार पत्राद्वारे िमीनीची होत असलेली बेिायदा ववक्री
(२)

२६५३ (१५-०१-२०१५).

श्री.अबू आिमी (मानखूदद लशवािीनगर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पालघर जिल्ह्यातील सव्हे क्रमाींक ४ दहस्सा क्रमाींक १ ची हे क््र ७२ गुींठे िलमनीचे बनाव्
कुलमख
ु त्यार पत्र तयार करुन िलमनीची परस्पर ववक्री केल्हयाच्या आरोपाखाली लमरारोड येर्ील

मिाि मुख्यार डोलारे यास पालघर पोललसाींनी माहे नोंव्हें बर, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान
अ्क केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणाींची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तदनस
ु ार दोवषववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) प्रस्तुत प्रकरणी पालघर पोलीस स््े शन गुन्हा रजि.क्र.१३५/२०१४ भा.द.वव.स. कलम ४६५,
४६७, ४६८, ४७१, ४२०, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे . सदर गुन््यात एका आरोपीस अ्क
करण्यात आलेले असून अन्य एका आरोपीला मा.न्यायालयाने अ्कपूवव िामीन मींिूर केलेला
आहे . सदरचा गुन्हा तपासाधीन आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
तुसे (ता.वाडा,जि.पालघर) या गावातील श्री. िाांतीलाल पुरुषोत्तम दे शमुख
(३)

नावाच्या भदूदब
ू ाबाने गपरप्रिाराने गोरगररबाांची लुटमार िेल्हयाबाबत

३६५८ (१५-०१-२०१५).

श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पालघर जिल्हहा या ग्रामीण व आददवासी जिल्ह्यातील वाडा या तालक्
ु यामध्ये तस
ु े या गावी
श्री.काींतीलाल पुरुषोत्तम दे शमख
नावाच्या भोंदब
ु
ू ाबाने गमरमागावने को्यावधी रुपयाींची अवमध

सींपत्ती गोळा करुन गोरगररबाींची लु्मार केल्हयाबाबत त्याींवर फौिदारी गुन्हे दाखल करण्याची

वव.स. १८१ (3)
मागणी रुपेश मोकाशी, मु.पो.तुस,े ता.वाडा, जि.पालघर याींनी दद. १८ सप््ें बर, २०१४ रोिी
तत्कालीन मा.मख्
ु यमींत्री, मा.गह
ृ मींत्री, मा.पोलीस अधधक्षक ठाणे ग्रामीण, मा.पोलीस अधधक्षक
पालघर जिल्हहा याींच्याकडे ननवेदनादवारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर ननवेदनावर शासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) अदयाप कोणतीही कारवाई केली नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) प्रस्तत
ु प्रकरणी वाडा पोलीस ठाणे ग.ु रजि.नीं. २०४/२०१५ भा.दीं .वव.स. कलम - ३२८, ४२०,

३२३, ५०४, ५०६ सह महाराषर नरबळी आणण इतर अमानुष, अननष् करण्याबाबतचा

अधधननयम २०१३ चे कलम -३, सह ड्रग्ि ॲन्ड मॅजिक रे मीडीि ॲक्् १९५४ चे कलम -७
प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून सदर गुन््यातील आरोपी काींतीलाल दे शमख
ु व
इतर दोन व्यक्तीींना न्यायालयाने अ्कपव
ू व िामीन मींिरु केलेला आहे .
सदर गुन््याचा तपास चालु आहे.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील वडखळ, ग्रामपांचायत हद्दीतील
(४)

िोळवे तलावातील मासे मत्ृ यम
ु ख
ू ी पडल्हयाबाबत

४६५९ (१५-०१-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) वडखळ, ग्रामपींचायत (ता.पेण जि.रायगड) हद्दीतील कोळवे तलावातील अज्ञात व्यक्तीने
ववषारी द्रव्य ्ाकल्हयाने तलावातील हिारो मासे मत्ृ युमूखी पडल्हयाचे माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले,त्यानुसार दोषी व्यक्तीींववरुध्द कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) हो, हे खरे आहे. वडखळ ग्रामपींचायत (ता.पेण

जि.रायगड) हद्दीतील कोळवे तलावातील हिारो मासे मत्ृ यूमख
ू ी पडलेबाबत ददनाींक १७.११.२०१४
रोिी अिवदार श्री.कमळाकर दे विी पा्ील रा.बेनेघा् पो.वडखळ पोलीस ठाणे मध्ये अिव केला
होता.
(२) व (३) होय, अिवदार श्री.कमळाकर दे विी पा्ील रा.बेनेघा् पो.वडखळ पोलीस ठाणे मध्ये
ददलेलया अिाववरुन त्याचेकडे चौकशी केले असता, सदर अिावबाबत त्याची कोणतीही तक्रार
नसलेबाबत अिवदार याींनी ददनाींक ०८.१२.२०१४ रोिी ददलेल्हया िवाबात ललहून ददले असल्हयाने
सदरचा अिव दप्तर फाईल करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. १८१ (4)
परे ल (मुांबई) येथील ररचररच रूपये या हठिाणी सौंदयद सुववधाांबरोबरच
परू
ु ष धगऱ्हाईिाांसाठी तरुणी पुरववल्हया िात असल्हयाबाबत

(५)

५५७० (०७-०४-२०१५).

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

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परे ल (मींब
ु ई) येर्ील ररचररच रूपये या दठकाणी मदहला आणण परू
ु ष याींच्याकररता सौंदयव
सुववधा पुरववण्यात येत असन
ु या दठकाणी सौंदयव सुववधाींबरोबरच पुरूष धगऱ्हाईकाींसाठी तरुणी
पुरववल्हया िात असल्हयाचे ददनाींक १२.१.२०१५ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशवनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, वदव ळीच्या दठकाणी सुरू असलेल्हया या स्पामध्ये अनेक अनमनतक प्रकार घडत
असन
ु या दठकाणी येणाऱ्या परू
ु ष धगऱ्हाईकाींना ब्लॅ कमेल करण्याचे प्रकारही येर्े घडत असन
ु
नागररकाींना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर अनमनतक धींदयाला आळा घालण्याकररता कोणती कारवाई करण्यात आली
वा येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही.
(२) ररची ररच ब्यु्ी स्पा िेन््स ॲण्ड लेडीि, या नावाने रीं गोली ्ाईम्स कॉम्लेक्स, वप्रलमअर

्ॉकीिच्या बािुला, डॉ.बी.ए.रोड, दहन्दमाता माके् िवळ, परे ल, मुींबई या दठकाणी सदरचे
ब्य्
ु ी स्पा सन २०१४ मध्ये चालू होते. सदर दठकाणी स्पाच्या नावाखाली धगऱ्हाईकाींशी बबभत्स
चाळे करण्यात येत असल्हयाबाबतची बाब ननदशवनास आल्हयानींतर सदर ब्यु्ी स्पावर खालील
प्रमाणे कारवाई करण्यात आली.

१) २१/०५/२०१४ रोिी गु.र.क्र.१३३/१४ कलम २९४,११४, ३४ भादवव अन्वये कारवाई

करण्यात आली आहे .

२) २६/११/२०१४ रोिी गु.र.क्र. ३०६/१४, कलम २९४, ३४ भादवव अन्वये कारवाई

करण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यात तसेच ठाणे जिल्ह्यातील िल्हयाण डदूवबवली, उल्हहासनगर येथे
लहान मुलाांचे अपहरण िरणा-या टोळ्या सकक्रय झाल्हयाबाबत
(६)

७२४० (०६-०४-२०१५).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) कल्हयाण- डोंबबवली, उल्हहासनगर येर्े लहान मुलाींचे अपहरण करणा-या ्ोळ्या सफक्रय
झाल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१५ वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. १८१ (5)

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीअींती काय ननदशवनास आले तदनस
ु ार शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) ठाणे पोलीस आयक्
ु तालयात लहान मल
ु ाींचे अपहरण करणाऱ्या ्ोळ्या सफक्रय नाहीत
परीं तु लमसीींग व अपहरण झालेल्हया मुलाींचा शोध घेण्यासाठी ठाणे पोलीस आयुक्तस्तरावर

चाईल्हड प्रॉ्े क्शन युनन् सुरु करण्यात आलेले असून त्याींचे माफवतीने लमसीींग व अपहरण
झालेल्हया मुलाींचा शोध घेण्यात येत असतो. त्याच प्रमाणे पो.स््े . व गुन्हे शाखा याींचक
े डुनही
लमसीींग व अपहरण झालेल्हया मल
ु ाींचा शोध घेण्यात येत असतो.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
म्हारळ गाव (ता.िल्हयाण, जि.ठाणे) पोलीस चौिीमध्ये तक्रार घेयाची सुववधा सुरु िरणेबाबत.
(७)

८६२६ (०७-०४-२०१५).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हहासनगर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) म्हारळ, वरप, काींबा (ता.कल्हयाण, जि.ठाणे) या द््वाळा पोललस ठाणे हद्दीतील गावाींमधील
लोकसींख्या िवळपास ५० ते ६० हिार इतकी आहे तेर्ील नागररकाींना पोलीस ठाण्यामध्ये
तक्रार दे ण्याकरीता िवळपास दहा फकमी अींतरावर द््वाळा पोललस ठाण्यापयत िावे लागते

याबाबत लोकवप्रतननधीींनी म्हारळ गावातील सध्या चालु असलेल्हया पोलीस चौकीमध्ये तक्रार
घेण्याचे सुचववले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) कल्हयाण ता.पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील म्हारळ, वर,
काींबा ही गावे म्हारळ बब्ाव येत असन
ू म्हारळ येर्े पालीस चौकी आहे . सदरची चौकी ही
पोलीस दरु क्षेत्राची नाही, त्यामुळे तेर्े लेखी तक्रार घेतली िात नाही.

सदर गावाींतील लोकप्रनतननधी याींनी म्हारळ चौकीचे दरु क्षेत्रामध्ये रुपाींतर व्हावे

याबाबत लेखी पत्रव्यवहार केले बाबत पोलीस अधधक्षक (ठाणे ग्रालमण) कायावलयामध्ये
अलभलेखाींची पडताळणी करता नोंद आढळून येत नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. १८१ (6)
िुलाद (नेहरुनगर), गोवांडी (लशवािीनगर) पररसरातून मुांबई पोलीसातील बालसहाय्य
िेंद्रातील अधधिा-याांनी बाल मिुराांची सुटिा िेल्हयाबाबत

(८)

८८०५ (०७-०४-२०१५).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कुलाव

(नेहरुनगर), गोवींडी (लशवािीनगर)

पररसरातन
ू

सन्माननीय मुख्यमांत्री

मुींबई पोलीसातील बालसहाय्य

केंद्रातील अधधका-याींनी तब्बल ६१ बाल मिुराींची दद. २५.१२.२०१४ रोिी वा त्यासुमारास सु्का
केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणी दोषी आढळून आलेल्हयाींवर कोणती कारवाई केली व उक्त प्रकरणी
सु्का केलेल्हया बालकाींना त्याींच्या कु्ुींबापयत पोहोचववण्यात आले आहे काय,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही.
ववशेष बाल सहाय्य पोलीस केंद्र (िाप)ू , ग.ु शा.ग.ु अ.वव. मींब
ु ई या शाखेतील अधधकाऱ्याींनी सन
२०१४ मध्ये एकूण १२५ बालकामगार मुक्त केलेले आहे त. सदर प्रकरणी दाखल गुन््याींमध्ये
एकूण ७२ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेले आहे .

बालकामगार मुक्त कारवाईत दोषी आढळून आलेल्हयाींवर सींबींधधत पोलीस ठाणेस गुन्हा

दाखल करण्यात आला आहे .

उक्त प्रकरणी सु्का केलेल्हया ज्या बालकाींच्या कु्ूींबाचा शोध लागला आहे त्याींना

त्याींच्या कु्ूींबापयत पोचववण्यात आले आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पुणे जिल्ह्यातील तसेच पुणे महानगरपललिा हद्दीतील सवदसामान्य गोरगरीब
नागररिाांना राहयासाठी िेलेली अनधधिृत घरे ननयलमत िरयाबाबत

(९)

१०८६८ (०७-०४-२०१५).

श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर), श्री.िगदीश मळ
ु ीि (वडगाव

शेरी), श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासला) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) पुणे जिल्ह्यातील तसेच पुणे महानगरपाललका हद्दीतील सववसामान्य गोरगरीब नागररकाींना

राहण्यासाठी केलेली अनधधकृत घरे ननयलमत करण्यासाठी शासनाने ननणवय घ्यावा अशी
मागणी मा.मुख्यमींत्री याींना ददनाींक २५/११/२०१४ रोिी स्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी लेखी
स्वरूपात केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, स्वत:च्या मालकीच्या िागेवर बाींधलेल्हया घराींची ताींबत्रक तपासणी करून िी
घरे तपासणीमध्ये योग्य ठरलेली आहे त ती घरे ननयलमत करण्याची मागणी पत्रात केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, सदर घरे ननयलमत करण्याच्या मागणीबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली
आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१६) :(१), (२) व (३) होय.
नागरी क्षेत्रासाठी अनधधकृत बाींधकामे ननयलमत करणे, अनधधकृत बाींधकामे होऊ नयेत म्हणून
त्यावर उपाययोिना सुचववण्यासाठी आयुक्त बह
ृ न्मुींबई याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती नेमण्यात
आली होती. सदर सलमतीने त्याींचा अहवाल शासनास सादर केलेला आहे . अनधधकृत
बाींधकामाववरुध्द ननयोिन प्राधधकरणाने कायववाही करण्याच्या सींदभावत मा.उच्च न्यायालयात

ववववध िनदहत याधचका दाखल झाल्हया आहे त. या याधचकाींमधील अनधधकृत बाींधकामासींबींधी
पाररत झालेल्हया न्यायालयीन ननणवयाचा अ्यास करुन सदर अहवालावर शासनास्तरावर
कायववाही करण्याचे काम सरु
ु आहे.
(४) लागू नाही.

___________
मुांबईतील िाांहदवली वपशाली नगर येथील रामेश्वर प्रनतष्ट्ठानच्या
मांहदरामागे होणारे गपरप्रिार थाांबववयाबाबत

(१०)

११६७५ (०६-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) मुींबईतील काींददवली वमशाली नगर येर्ील रामेश्वर प्रनतषठानच्या मींददरामागे होणारे गमरप्रकार
र्ाींबववण्याबाबत

लोकप्रनतननधीींनी

अप्पर

आयुक्त,

काींददवली

पोललस

ठाणे, याींना

दद.

२८.१२.२०१४ रोिी वा त्यासुमारास ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या ननवेदनानस
ु ार शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) :(१) ददहसर पोलीस ठाणे हद्दीतील वमशाली नगर येर्ील
रामेश्वर प्रनतषठानच्या मींददरामागे होणारे गमरप्रकार र्ाींबववण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनीचे ननवेदन
ददहसर पोलीस ठाणेस प्राप्त झालेले नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
गदूहदया नगर पररषद क्षेत्रामध्ये अनेि आरषितक्षत भख
ू ांड तथा प्रताववत डी पी रोड गुांठेवारी
प्रकक्रया व गांठ
ु े वारी िेलेल्हया लॉटवर अनधधिृतपणे बाांधिामाबाबत.

(११)

१५७७४ (०७-०४-२०१५).

श्री.गोपालदास अग्रवाल (गदूहदया) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री
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(१) गोंददया नगर पररषद क्षेत्रामध्ये अनेक आरषितक्षत भख
ू ींड तर्ा प्रस्ताववत डी पी रोड वर

नगरपररषदे दवारे गुींठेवारी प्रफक्रया सुरु आहे तसेच गमरव्यवहारपणे गुींठेवारी केलेल्हया प्लॉ्वर
अनधधकृतपणे बाींधकामाींमळ
े , रस्ते, प्रदष
ु े शहराच्या पायाभत
ू सवु वधा उदा. ड्रेनि
ू ण इत्यादीवर
प्रचींड भार वाढत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अनधधकृत बाींधकामाींवर सींबींधधताकींडून कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली

नसल्हयाने उपलब्ध च्ईक्षेत्रापेक्षा दप्ु प्, नतप्प् बाींधकामे सुरु असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१५
मध्ये वा त्यासुमारास ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली वा करण्यात येत आहे काय,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. गोंददया शहराच्या सध
ु ाररत ववकास
योिनेनस
ु ार गोंददया नगर पररषदे ने प्रस्ताववत आरक्षण/ववकास योिनेअींतगवत कोणतीही
परवानगी ददली नाही.

(२) हे खरे नाही. अनधधकृत बाींधकामाबाबत मादहती गोळा करणे, अशा बाींधकामाबाबत गुन्हा
दाखल करणे तसेच अनुज्ञेय च्ई क्षेत्रापेक्षा िास्त झालेल्हया बाींधकामाबाबत मादहती गोळा

करुन त्याबाबत कायववाही करण्याबाबत गोंददया नगर पररषदे तफे कारवाई करण्यात येत आहे .
या प्रकरणी नगर पररषद स्तरावरुन ननयलमत कायववाही सरु
ु आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पण
ु े जिल्ह्यातील खडिवासला येथील पण
ु े महानगरपाललिेच्या बावधन खद
ु द सव्हे
क्र.५५ च्या निाशातील टपाल िायादलयाच्या आरषितक्षत िागेचे थलाांतर
उद्यानाच्या आरषितक्षत िागेवर िरयात आल्हयाबाबत

(१२)

१५९८६

(०८-०४-२०१५).

श्री.लभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे जिल्ह्यातील खडकवासला येर्ील पुणे महानगरपाललकेच्या बावधन खुदव सव्हे क्र.५५

च्या नकाशातील ्पाल कायावलयाच्या आरषितक्षत िागेचे स्र्लाींतर उदयानाच्या आरषितक्षत िागेवर
करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर उदयानाच्या आरषितक्षत िागेत ्पाल कायावलयाचे आरक्षण ्ाकल्हयामळ
ु े
उदयानाचे क्षेत्र अरुीं द झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(३) तसेच सदर ्पात कायावलयाचे आरक्षण वारीं वार महापाललकेकडून बदलले िात आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी महानगरपाललका आयुक्ताींनी आरक्षण बदलताना त्याींच्या
अधधकाराचा चक
ु ीचा वापर केले आहे , हे खरे आहे काय,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १८१ (9)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१६) :(१) व (२) होय.
पुणे

महानगरपाललकेच्या

ववकास

ननयींत्रण

ननयमावलीच्या

ननयम

क्र.१४.४.१(िी)

नुसार

आयक्
ु ताींना असलेल्हया स्वेच्छधधकाराचा वापर करुन ववकासकाच्या रे खा नकाशामध्ये आरक्षण

क्र.८ - पोस्् ऑफफस स.नीं.५५ मधील बगीचाच्या आरक्षणामये स्र्लाींतरीत केलेले आहे. या
आरक्षणाच्या स्र्ानाच्या बदलामळ
ु े बगीचाच्या आकारमानात अींशत: बदल झाला आहे. परीं तु

सदरचे बगीचाचे क्षेत्र दषितक्षण-पजश्चमेस वाढवून तेवढे च ठे वण्यात आले आहे . पयावयाने बगीचाचे
आरषितक्षत क्षेत्र कमी झालेले नाही.

(३) व (४) पण
ु े महानगरपाललकेच्या ववकास ननयींत्रण ननयमावलीच्या ननयम क्र.१४.४.१(िी)
नुसार आयुक्ताींना असलेल्हया स्वच्छे धधकाराचा वापर करुन ववकासकाच्या रे खा नकशामध्ये

आरक्षण क्र.८- पोस्् ऑफफस महानगरपाललका आयुक्ताींनी प्रर्मत: दद. ०८/०२/२०११ रोिी
स्र्लाींतरीत करण्यास मान्यता ददली होती. त्याींनतर दद.०२/०३/२०१५ रोिी सव्हे क्र.५५ बावधन
खद
ु व मध्ये आरक्षण स्र्लाींतरीत करण्यात आले आहे. सदर आरक्षण स्र्लाींतररत करताना
आरक्षणाींचे क्षेत्र कायम ठे वण्यात आलेले आहे . ववकास ननयींत्रण ननयमावलीच्या ननयम

क्र.१४.४.१(िी) नुसार आयुक्ताींना स्वच्छाधधकार असल्हयाने त्याींनी अधधकाराचा चुकीचा वापर
केलेला नाही.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मधुिांु ि, िुहू क्रॉस लेन या इमारतीतील रहहवासी ननवासी गाळे धारिाच्या मालिीची
ननवासथाने असताना वविासिाने बनावट खोटी िागदपत्रे तयार िेल्हयाबाबत

(१३)

१७४७२ (०४-०८-२०१५).

अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अलम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अलमन पटे ल (मांब
द ील
ु ादे वी), श्री.सभ
ु ाष उफद पांडडतशेठ पाटील (अललबाग), श्री.धपयश
पाटील (पेण), श्री.िीवा गाववत (िळवण), श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.हनुमांत डोळस
(माळलशरस), श्री.भािर िाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा
िळवा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींधेरी (प.) मुींबई, ५८ येर्ील लस्एस क्र. ३७०/३७० (१ ते २३) येर्ील मधक
ु ींु ि, िुहू क्रॉस

लेन या इमारतीतील रदहवासी ननवासी गाळे धारकाच्या मालकीची ननवासस्र्ाने असताना
ववकासकाने

सदरहू ननवासी गाळे धारकाींची बह
ृ न्मींुबई महानगरपाललकेच्या अधधका-याींच्या
सींगनमताने बनाव् खो्ी कागदपत्रे तयार करुन ववकासकाने फसवणूक केल्हयाबाबत तेर्ील
रदहवाशाींनी मा.मख्
ु यमींत्री, पोलीस आयुक्त, बह
ुीं ई याींच्याकडे ददनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१४ व
ृ न्मब

ददनाींक ६ ऑगस््, २०१४ रोिी आयुक्त, बह
ुीं ई महानगरपाललका याींच्याकडे व त्याींनतर
ृ न्मब
वारीं वार लेखी तक्रारी केल्हया आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याप्रकरणी आधर्वक गन्
ु हे मींब
ु ई शाखेमाफवत सरु
ु असलेली चौकशी पण
ू व करण्यात
आली आहे काय व त्यामध्ये काय आढळून आले,

(३) असल्हयास, ज्या रदहवाशाींची फसवणूक होऊन ज्याींच्यावर अन्याय झाला आहे ते तात्काळ
दरू करण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
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(४) तसेच ववकासक व बह
ु ई महानगरपाललकेच्या अधधका-याींनी सींगनमताने खोट्या
ृ न्मब

कागदपत्राच्या आधारे इमारत बाींधकामास लमळववलेल्हया परवानगीच्या अनुषींगाने सववस्तर
चौकशी करुन याबाबत सींबींधधत गन्
ु हे गारावर कारवाई करण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने कोणती
कायववाही केली वा करीत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) :(१) मधक
ु ींु ि, िुहू क्रॉस लेन, अींधेरी (प.) मुींबई येर्ील

इमारतीचे ववकासकाच्या वतीने पन
म ी ६०
ू वववकासाचे कामकाि चालू असन
ू एकूण ६१ सभासदाींपक
सभासदाींचा ववकासकास पादठीं बा असन
ू एका सभासदास त्याींच्या फ्लॅ ्चा अपेषितक्षत एररया

ववकासकाकडून लमळत नसल्हयाने त्याींनी मा.मुख्यमींत्री, पोलीस आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई आणण
आयुक्त, मनपा बह
ृ न्मुींबई याींचेकडे तक्रारी केल्हया आहे त.

(२) व (३) आधर्वक गुन्हे शाखा, मुींबई याींच्याकडून सदर प्रकरणी पुढील कारवाईसाठी
दा.नौ.नगर पो. ठाणेकडे वगव करण्यात आले आहे . सदर प्रकरणी चौकशी सरु
ु आहे .

(४) सदर प्रकरणी ववधी अधधकारी याींचा अलभप्राय घेण्यात येत असून त्याअनुषींगाने पुढील
कायववाही करण्यात येत आहे .

___________
मांब
ु ईतील मालवणी िॉलनी, मालाड (पजश्चम) पररसरात बेटच्या बसमध्ये
वारां वार चोरीच्या घटना घडत असल्हयाबाबत

(१४)

१७७६६

(मुांबादे वी) :

(१०-०८-२०१५).

श्री.अलम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.अलमन

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पटे ल

(१) मुींबईतील मालवणी कॉलनी, मालाड (पजश्चम) पररसरात बेस््च्या बसमध्ये वारीं वार
चोरीच्या घ्ना घडत असून भरददवसा मदहलाींच्या गळ्यातील सोन्याचे दाधगणे लु्णे
त्याचप्रमाणे घरातील ऐवि चोरीला िाणे असे प्रकार माहे एवप्रल-मे, २०१५ मध्ये वा त्या
सुमारास वारीं वार ननदशवनास आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) व (२) होय.
या पररमींडळातील मालवणी पोलीस ठाणेच्या हद्दीत घ्ना घडली असून त्या बाबत सदर

प्रकरणी मालवणी पोलीस ठाणे गु.र.क्र. ३१२/१५, ३२८/१५, २८०/१५, २३९/१५ अन्वये गुन््याींची
नोंद करण्यात आली आहे .

सदरचे गन्
ु हे तपासाधीन आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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ठाणे महानगरपाललिा हद्दीत बनावट िागदपत्राांच्या आधारावर
व्यावसानयि गाळ्याांना िरपावती हदल्हयाबाबत
(१५)

२२२४० (१२-०८-२०१५).

श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे महानगरपाललका हद्दीत बोगस कागदपत्राींच्या आधारावर व्यावसानयक गाळ्याींना
करपावती

ददल्हयाच्या

आरोपाखाली

राबोडी

पोलीस

ठाण्यात

महानगरपाललकेच्या

अधधकाऱ्याींववरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासन/प्रशासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय,

चौकशीत काय ननषपन्न झाले व त्याअनष
ु ींगाने दोषीींववरोधात कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची सववसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणी राबोडी पोलीस स््े शन ग.ु र.नीं. १७०/२०१५, भा.दीं .वव. कलम १२०(ब), १६६,
१६७, २०१, ४०६, ४२०, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७१, ४७२, ४७४, ५११, ३४ प्रमाणे गुन्हा
दाखल करण्यात आलेला असून सदर गुन््यात एका व्यक्तीस अ्क करण्यात आलेली आहे .
सदरचा गुन्हा तपासाधीन आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मुांबईतील दादर येथील ओम लसध्दीववनायि सहिारी गह
ृ ननमादण सांथा (ननयोिन) येथील
(१६)

गाळे धारि याांनी अनधधिृत बोअरवेलमधून पायाचा व्यवसाय िरीत असल्हयाबाबत
२४००७ (१०-०८-२०१५).

डॉ.सतीश (अणासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील दादर येर्ील ओम लसध्दीववनायक सहकारी गह
ृ ननमावण सींस्र्ा (ननयोिन) अींनतम
भूखींड क्र.८८१ कलकत्तावाला चाळ, एस के बोले मागव, आगार बािार, दादर (प) येर्ील

गाळे धारक श्री.माणखिा याींनी सदर भूखींडावर कोणत्याही प्रकारची कायदे शीर पूवव परवानगी न

घेता ३ बोअरवेल खणून त्यातन
दररोि लाखो लल्र पाण्याचा रात्रददवस उपसा करुन
ू
्ँ करदवारे पाण्याची ववक्री करण्याचा उदयोग सरु
ु केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, श्री.माणखिा याींनी गुींडाींच्या व पमशाच्या आधारे

पोलीस स््े शन तसेच

महानगरपाललकेतील अधधकारी व चाळीतील रदहवाशाींवर दहशत ननमावण केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले आहे
व त्यानस
ु ार श्री.माणखिा याींच्याववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १८१ (12)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१), (२) व (३) श्री.माणखिा याींनी नमुद दठकाणी

ववनापरवाना बोअरवेल खनल्हयामळ
ु े पेस्् कींरोल ऑफीसर िी/एन ववभाग, दादर (प.) मुींबई
याींनी

मींब
ु ई

म्यन्
ु सीपल

कॉपोरशन

ॲक््

अन्वये

कारवाई

केलेली

असन
ू

मा.महानगर

दीं डाधधकारी, ४१ व को्व लशींदेवाडी, दादर, मुींबई याींच्या न्यायालयात को्व केस दाखल करण्यात
आलेली आहे . सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

लमहान प्रिल्हपाच्या मूळ आराखड्यामध्ये ५० टक्िे िपात तसेच
(१७)

प्रिल्हप पूणद िरयाची िालमयाददा वाढववयात आल्हयाबाबत

२८४३७ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.छगन भुिबळ (येवला) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) राज्य मींत्री मींडळाने सन २००२ मध्ये ठरववलेल्हया लमहान प्रकल्हपाच्या मळ
ू आराखयायामध्ये

५० ्क्के कपात तसेच प्रकल्हप पण
ू व करण्याची कालमयावदा सन २०३० वरून सन २०४५ पयवत
करण्यात आल्हयाचा ननणवय शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त ननणवयामागील सववसाधारण कारणे काय आहे त,
(३)

मळ
ु

सववस्तर

प्रकल्हप

अहवालानस
ु ार

प्रकल्हपाची

प्रलींबबत

शासनामाफवत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

कामे

पण
ू व

करण्यासाठी

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१६) :(१) व (२) लमहान प्रकल्हपाच्या मुळ आराखयायात /
अहवालात बदल करण्यात आलेला नाही. तर्ावप, डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर आींतरराषरीय

ववमानतळ नागपूर याींच्या प्रवासी प्रक्षेपणामध्ये ५० ्क्के कपात करुन मूळ कालावधी २०३०
वरुन २०४६-४७ असा करण्यात आला आहे. ववमानतळाच्या अहवालात बदल करताना िागनतक
मींदीमुळे झालेले पररणाम ववचारात घेवून त्यावर उपाययोिना करण्यात आली आहे .

(३) व (४) लमहान प्रकल्हपाची कामे िलदगतीने होण्यासाठी लमहान प्रकल्हपास रु.१५०८.३६ को्ी
एवढ्या खचावस प्रशासकीय व ववत्तीय मान्यता दद.१२.१०.२०१५ रोिीच्या शासन ननणवयान्वये
दे ण्यात आली आहे .

___________

औरां गाबाद शहरातील वाहति
ू शाखेतील पोललस लशपायास ५ हिाराांची
(१८)

लाच घेताना पिडयात आल्हयाबाबत

२८९८० (२१-०१-२०१६).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)द :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) औरीं गाबाद शहरातील लसडको पररसरातील वाहतूक शाखेतील पोललस लशपाई सींदीप साळुींके
याींना दद.१८ सप््ें बर, २०१५ रोिी लाचलुचपत प्रनतबींध ववभागाच्या अधधकाऱ्याींनी वाहतुक
शाखेचे ननरीक्षक श्री. हे मींत कदम याींच्या कायावलयात ५ हिाराींची लाच घेताना रीं गेहार् पकडले,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, वाहतूक शाखेतील पोललस अधधकारी हे सरावसपणे लाच घेऊन अवमध वाहतक
ू

दाराींना सोडतात अश्या तक्रारी पोललस आयुक्ताकडे वारीं वार नागररकाींनी केल्हया आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, तक्रारीच्या अनुषग
ीं ाने व लाच घेताना पकडलेल्हया पोललस लशपायाींववरोधात
आतापयत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१) श्री.सधचन गणपतराव साळींु के, रा.गोंदी, ता.आींबड,
जि.िालना याींचक
े डे रुपये ५,०००/- लाचेची मागणी करुन ती स्वत: जस्वकारल्हयानींतर श्री.सींदीप

सोळुींके, पोलीस लशपाई, शहर वाहतूक शाखा, औरीं गाबाद शहर याींना ददनाींक १९.०९.२०१५ रोिी
पकडण्यात आले.

(२) पोलीस आयक्
े डे तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
ु त, औरीं गाबाद शहर याींचक

(३) व (४) लाचेच्या सापळा प्रकरणाच्या अनुषींगाने श्री.सींदीप सोळुींके याींचेववरुध्द पोलीस

स््े शन लसडको, औरीं गाबाद शहर येर्े गु.र.क्र. ३०७८/२०१५, लाचलच
ु पत प्रनतबींधक अधधननयम,

१९८८ चे कलम ७, १३(१) (ड) सन १३(२) अन्वये गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे . सदर
गुन््यात आरोपीला ददनाींक २०.०९.२०१५ रोिी अ्क करण्यात आली असन
ू मा.न्यायालयाने
ददनाींक २१.०९.२०१५ रोिी िामीन मींिरू केला आहे . तसेच आरोपीस पोलीस आयक्
ु त,
औरीं गाबाद शहर याींच्या ददनाींक २१.०९.२०१५ च्या आदे शान्वये ननलींबबत करण्यात आले आहे .
___________
पण
ु े शहरातील वाहति
ू िदूडी वाढत असल्हयाबाबत
(१९) २९७८५ (२१-०१-२०१५).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.नसीम

खान (चाांहदवली), श्री.त्र्यांबिराव लभसे (लातूर ग्रामीण) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी ददवसेंददवस वाढत असून त्याचा पररणाम औींध पररसरातही

होत असून महादिी लशींदे चौक, रावतेकडे िाणा-या रस्त्यावरील भाले चौक, औींध गावाच्या
बािूच्या छत्रपती चौकातील वाहतक
ू कोंडीची समस्या गींभीर असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५
दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, येर्े लसग्नल कायावजन्वत करुन कायमस्वरुपी पोलीस कमवचा-याींची ननयुक्ती

करण्याबाबत तसेच प्रत्येक दठकाणी वाहतुकीसींबींधी मागवदशवक फलक लावण्याबाबत शासनाने
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) सदर पररसरात वाहतूक कोंडी होऊ नये याकररता खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात
आल्हया आहे त.
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आहे .

१) लशवािी चौक, भाले चौकात लसग्नल यींत्रणा बसववण्यात आली असून ती कायावजन्वत
२) महादिी लशींदे रस्ता अरुीं द आहे . या रस्त्यावर पी-१/पी-२ पाफकग करण्यात आले आहे .
३) पुणे शहराच्या मध्यवती भागात सकाळी ८.०० ते १२.०० आणण सायींकाळी १६.०० ते

२०.०० या कालावधीमध्ये मींदगती वाहनाींना प्रवास करण्यास व पाफकग करण्यास मनाई
करण्यात आली आहे .
४) वाहतूकीबाबत आवश्यक ते मागवदशवक फलक लावण्यात आले असून लेन माफकग,

झेब्रा पट्टे करण्यात आले आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्य सरिारने १९७६ मध्ये राज्य िलसनो (ननयांत्रण आणण िर) िायदा सांमत िेला मात्र
(२०)

अद्याप या िायद्याची अांमलबिावणी हे ात नसल्हयाबाबत

३२१९१ (२२-०१-२०१६).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पूव)द :
ु

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य सरकारने १९७६ मध्ये राज्य कलसनो (ननयींत्रण आणण कर) कायदा सींमत केला मात्र
अदयाप या कायदयाची अींमलबिावणी हेात नसल्हयाचे माहे सप््े बर, २०१५ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

राज्य

सरकारने

सदर

कायदा

ववधीमींडळामध्ये

सींमत

करुन

दे खील

अींमलबिावणी न होण्याची नेमकी काय कारणे आहे त,
(३) असल्हयास, सदर कायदा राज्यात अींमलात येणार आहे काय,
(४) असल्हयास, कधीपासून अींमलात येणार आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१६) :(१) होय.

(२) राज्य कॅलसनो (ननयींत्रण व कर) कायदा, १९७६ केव्हापासून अींमलात आणायचा याबाबत
ननणवय न झाल्हयामुळे कायदयाची अींमलबिावणी करता आलेली नाही.

(३) व (४) सदर कायदा राज्यात अींमलात आणायचा फकीं वा नाही यासींदभावत ननणवय घेण्याबाबत
कायववाही सरु
ु आहे .

___________

मुांबईतील राष्ट्रीय आणण आांतरराष्ट्रीय ववमानतळ आणण हॉटे ल ताि
(२१)

मध्ये भीषण बॉम्बफोट घडववयाची धमिी लमळाल्हयाबाबत

३२८२५ (२१-०१-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) मुींबईतील राषरीय आणण आींतरराषरीय ववमानतळ आणण हॉ्े ल ताि मध्ये भीषण

बॉम्बस्फो् घडववण्याची धमकी फोनवर पोललसाींना ददनाींक २५ सप््ें बर, २०१५ रोिी वा
त्यादरम्यान आल्हयाचे ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, याबाबत तपास करण्यात आला आहे काय, असल्हयास, तपासात कोणती
मादहती समोर आली आहे व त्यानुसार कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२१०६) :(१) दद.२८/०९/२०१५ रोिी सींदेश प्राप्त झाला होता की,
सहारा इीं्रनॅशनल एअरपो्व, साींताक्रुझ डोमेजस््क, एअरपो्व व ताि हॉ्े ल, कुलाबा येर्े

२९/९/२०१५ रोिी सकाळी ९ ते १० वािण्याच्या दरम्यान लाल आणण ननळ्या रीं गाच्या ५
गायायाींमधन
ू काही इसम येवन
ू घातपात करणार आहे त.

(२) नमुद प्रकरणी सहार पोलीस ठाणे याींच्या अलभलेखी गु.र.क्र. ३६३/२०१५ कलम ३३६, ५०६
(२), ५०५ (१)(ब) अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मुांबईतील साांताक्रुझ िलीना येथे मॅरेथॉन पधेत झालेल्हया फसवणि
ु ीबाबत
(२२)

३३८०९ (२१-०१-२०१६).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबईतील साींताक्रुझ कलीना येर्े गाींधी ियींती ननलमत्त नन्ही गुींि ववकास फाऊडेशनने

आयोजित केलेल्हया मॅरेर्ॉन स्पधेत वविेत्याींना एका लाखाींचे बक्षीस िादहर करुन त्याींना १२
हिार रुपये दे ण्यात आले असल्हयाची तक्रार वाकोला पोलीस स््े शनमध्ये दद.२ ऑक््ोबर, २०१५
रोिी वा त्यासम
ु ारास केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) व (२) सदर प्रकरणी नन्ही गींि
ु ववकास फाऊींडेशन,

कललना, साताींक्रुझ (पुव)व याींनी महात्मा गाींधी ियींती ननलमत्त वाकोला पोलीस ठाणेच्या

हद्दीतील दद. ०२.१०.२०१५ रोिी “कललना लमनी मॅरेर्ान” स्पधेचे आयोिन करण्यात आलेले
होते. सदर मॅरेर्ॉन स्पधेस आयोिकाींने ववहीत परवानगी घेतलेली होती. सदर स्पधाव सींपुष्ात

आल्हयानींतर स्पधेतील वविेत्याींना आयोिकाींनी िादहर केल्हया प्रमाणे बषितक्षस न ददल्हयाने
स्पधेतील वविेते याींचस
े ह काही स्पधवक समक्ष वाकोला पोलीस ठाणेस येवून सदर स्पधेचे
आयोिकाववरुध्द तक्रारी अिव ददला.

सदर स्पधेचे आयोिक श्री.ननलोत्पक मण
ृ ाल, याींचा दद. ०२.१०.२०१५ सींपकव होताच सदर

प्रकरणी िबाब नोंद केला असता त्याींनी

मॅरेर्ॉन स्पधेतील वविेते उमेदवाराींना फोनवर सींपकव

साधन
त्याींचे बक्षीस दे ण्याचे मान्य केले. सदर बक्षीसाची रक्कम चेकदवारे वविेत्याींच्या
ू
खात्यामध्ये पाठववत आहोत. त्याबाबत ठाणे दम नींददनी क्र. ४०/१५ नोंद घेण्यात आली.

वव.स. १८१ (16)
दद.३०.१०.२०१५ रोिी स्पधेचे आयोिक श्री.ननलोत्पक मण
ृ ाल, याींनी समक्ष पोलीस

ठाणेस येवून कळववले की, सदर स्पधेच्या वविेत्याींना बक्षीसाची रक्कम ही चेकदवारे

स्पधवकाींच्या खात्यामध्ये पाठववण्यात आली असन
ू त्याबाबत वविेत्याींची कोणतीही तक्रार नाही.
त्याबाबत ठाणे दम नददनी क्र. २२/१५ दद. ३०.१०.२०१५ प्रमाणे नोंद घेण्यात आली. तसेच अिवदार
याींनी ददलेल्हया लेखी तक्रारी अिावची

चौकशी बींद करण्यात आलेली आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मुांबईतील मुलुांड येथील न्यायाधीश श्री. सुननल दे शमख
ु याांच्या घरात झालेल्हया चोरीबाबत
(२३)

३४३११ (२१-०१-२०१६).

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे येर्ील औदयोधगक न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री.सुननल दे शमुख याींच्या मुींबई शहरातील
मुलुींड मधील घराींमध्ये ददनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१५ रोिीच्या सम
ु ारास घुसलेल्हया चोर्याींनी
सोन्याच्या मींगळसूत्रासह फकीं मती ऐवि लु्ण्याची घ्ना ननदशवनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी नवघर पोललसाींनी गुन्हा दाखल केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
चौकशीनुसार आतापयत फकती िणाींना अ्क केली वा त्याींचेवर पुढे कोणती कारवाई केली
आहे ,

(४) सदर प्रकरणी अदयापही चौकशी पूणव झाली नसल्हयास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय
आहे त व याबाबतची सदय:जस्र्ती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) :(१) होय.
(२), (३) व (४) सदर घ्नेबाबत नवघर पोलीस ठाणेस ग.ु र.क्र.२२४/१५, कलम ४५४, ४५७, ३८०
भादवव अन्वये दद.१३/१०/१५ रोिी गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे .

सदर गुन््याच्या चौकशीदरम्यान सोन्याच्या मींगळसुत्रासह इतर फकमती दस्तऐवि असे

एकूण १,९५,०००/- रु. ऐवि चोरीस गेलेला आहे .

सदर गन्
ु ्याचा तपास चालू आहे .
___________
लभांवडी (जि. ठाणे) शहरातील अमाननया शहा तकिया िरा तानात
पपशाचा पाऊस पाडयासाठी दोघाांचा नरबळी हदल्हयाबाबत

(२४)

३६१५१ (२१-०१-२०१६).

डॉ.लमललांद माने (नागपूर उत्तर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) लभींवडी (जि.

सन्माननीय मुख्यमांत्री

ठाणे) शहरातील अमाननया शहा तफकया कब्रस्तानात

पमशाचा

पाडण्यासाठी दोघाींचा नरबळी ददल्हयाची घ्ना ननदशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

पाऊस
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(२) असल्हयास, मत
ु ोणा करण्यासाठी वापरण्यात येणारे
ृ दे हाच्या आसपास िाद्

सादहत्य

आढळून आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे .
गुन््याचे घ्नास्र्ळी आिब
ु ािूस लोखींडी णखळे , ललींबे व कापडी काळ्या रीं गाची बाहुली
असे सादहत्य लमळून आलेले आहे.

(३) उक्त प्रकरणी भोईवाडा पो.स््े . गुन्हा, रजि.नीं.१३२/२०१५ भा.द.वव. कलम ३०२, ३४ सह
महाराषर नरबळी अमानष
ु अघोरी प्रर्ा िाद्
ु ोना प्रनतबींध २०१३ चे कलम ३ (२) प्रमाणे गन्
ु हा
दाखल करण्यात आलेला आहे . सदर गुन््यात दोन आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे

आरोपीववरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आलेले आहे . सदर गुन्हा सध्या
न्यायप्रववषठ आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नालशि येथील िांु भमेळ्यासाठी लभवांडी (जि.ठाणे) येथील गोदामे बांद
ठे वयाचे जिल्हहाधधिारी, ठाणे याांनी हदलेल्हया आदे शाबाबत

(२५)

३७८०४ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पोललस आयुक्त वाहतक
ववभाग, ठाणे शहर याींनी दद. २१ ऑगस््, २०१५ रोिीच्या
ू
काढलेल्हया अधधसच
ू नेनस
ु ार, ठाणे जिल्ह्यातील लभवींडी येर्ील नारपोली पररसरातील गोडाऊन,

ददनाींक २८, २९ व ३० ऑगस्् २०१५, १२, १३ व १४ सप््ें बर २०१५, १७, १८, व १९ सप््ें बर
२०१५ आणण २४, २५, व २६ सप््ें बर २०१५ या १२ ददवशी बींद करण्याचे आदे श दे ण्यात आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, नालशक येर्ील कींु भमेळ्यामळ
ु े ठाणे जिल्हहाधधकाऱ्याींनी काढलेल्हया आदे शामळ
ु े

लभवींडीत गोदामे बारा ददवस बींद असल्हयाने, गोदामातून राषरीय पातळीवर पाठववण्यात येणारी
पासवल पाठववता आली नाहीत, तसेच िगभरातील दे शाींना केल्हया िाण्याच्या ननयावतीवरही

त्याचा पररणाम झाल्हयाने, लॉजिस््ीक व्यवसाय ठप्प होऊन दे शाींतगवत पातळीवर आणण
ननयावतीवर त्याचा पररणाम झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सदर प्रकारणी शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) जिल्हहाधधकारी, ठाणे याींनी दद.२१.८.२०१५ रोिी लभवींडी
पररसरातील गोडावून बींद ठे वण्याचे आदे श ददले होते.

या अनष
ु ींगाने वाहतक
ू पोलीसाींनी दद. २८ ते ३० ऑगस््, २०१५ , दद. १२ ते १४ सप््ें बर,

२०१५ दद. १७ ते १९ सप््ें बर, २०१५ आणण २४ ते २६ सप््ें बर, २०१५ या शाही स्नानाच्या

कालावधीत राषरीय महामागव क्र.३ वरील वाहतूक सुरळीत व सरु षितक्षत राहण्याकररता ठाणे
शहरामध्ये अविड वाहनाींना प्रवेश बींदी करण्यात आली होती.
(२) व (३) हे खरे नाही.
लभवींडी पररसरातील गोदामे सलग बींद नव्हती. त्यामळ
ु े गोदाम मालकाींनी अगोदरच्या व

नींतरच्या ददवशी िादा वाहने बोलावून मालवाहतूक केली आहे .

दद. २.९.२०१५ रोिी अविड वाहनाींना घातलेली प्रवशे बींदी रद्द करण्यात आली.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मुांबईतील अांधेरी (प.) येथील रुतम
ु िी ग्रुपच्या ओररयाांना गह
ृ सांिुलातील
रहहवाश्याांना वबल्हडराने सुमारे २५० चौ.फूट िागा िमी हदल्हयाबाबत

(२६)

३८३२२ (२१-०१-२०१६).

(िललना) :

डॉ.शलशिाांत खेडि
े र (लसांदखेड रािा), श्री.सांिय पोतनीस

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

(१) मुींबईतील अींधेरी (प.) येर्ील रुस्तुमिी ग्रुपच्या ओररयाींना गह
ृ सींकुलातील रदहवाश्याींना
बबल्हडरने सम
ु ारे २५० चौ.फू् िागा कमी ददल्हयाच्या तक्रारी रदहवाश्याींनी मींब
ु ई पोलीस आयक्
ु त,

आधर्वक गुन्हे शाखा, म्हाडाचे उपननबींधक,लाचलुचपत ववरोधी ववभाग इत्यादीींकडे गत वषवभरात
अनेकवेळा केल्हया आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले आणण चौकशीनुसार सींबींधधत बबल्हडर ववरुध्द
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१६) :(१) ओररयाना गह
म ी
ृ सींकुलातील एकूण ६४ रदहवाशाींपक
मेमसव रे झीलन्स ररयाल्ह्ी प्रा.लल. (रुस्तमिी ग्रप
ु ) याींच्या ववरुध्द त्याना बाल्हकनी व इतर असे
२५० चौ.फु् िागा कमी ददली व त्याींची फसवणूक केली म्हणून तक्रार अिव पोलीस उपायुक्त,
आ.गु.शा. मुींबई याींचे कायावलयात प्राप्त झाला आहे.

(२) व (३) नमूद प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आधर्वक गुन्हे ववभाग कक्ष-२ मुींबई येर्े
प्रार्लमक चौकशी क्र. ११९/२०१५ नोंद करण्यात आली असन
ू , तक्रारीची चौकशी चालू आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. १८१ (19)
सीबीडी बेलापूर (नवी मुांबई) येथील पोललसाांच्या घराांची पुनबाांधणी िरयाबाबत
(२७)

३८७३१ (२१-०१-२०१६).

श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) सीबीडी बेलापूर (नवी मुींबई) येर्ील पोललसाींची घरे मोडकळीस आलेली असून त्याची
पुनब
व ाींधणी करण्याबाबत शासनाकडे अनेक वेळा ववनींती करुनही अदयाप त्याबाबत कोणताच
ननणवय घेण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच गह
व ाींधणीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठववला असूनही
ृ ववभागाने सदरहू घराींच्या पुनब
त्यास मींिरु ी लमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, लसडको घरे बाींधून दे ण्यास तयार असतानाही या प्रस्तावास मान्यता न
लमळण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्हयास, सदर प्रस्तावास मान्यता दे ऊन पोललसाींच्या घराींची पुनब
व ाींधणी करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) सा.बी.डी. बेलापूर (नवी मुींबई) येर्ील
ननवासस्र्ानाींच्या पूनब
व ाींधणीसींदभावत लसडकोशी सल्हलामसलत करुन, आवश्यक ती मान्यता
घेऊन पुनब
व ाींधणीची कायववाही करण्यात येत आहे.

___________

राज्यात बांदराांशी सांलग्न वविासाचा शासनाने घेतलेला ननणदय
(२८)

३८९४५ (२१-०१-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (लशडी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) राज्यात औदयोधगक ववकासात बींदराचे महत्व लक्षात घेऊन राज्यात वाहतक
ु ीच्या सुववधा
गनतमान

करताना

बींदराींशी

सींलग्न

ववकासाला

तसेच

राज्यात

रे ल्हवेचे

िाळे

ववकलसत

करण्यासाठी रे ल्हवे मींत्रालयाबरोर करार करण्याचा ननणवय शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्हयास, उक्त ननणवयाचे र्ोडक्यात स्वरुप काय आहे ,

(३) सदर ननणवयाची अींमलबिावणी फकती ददवसात करण्यात येईल व त्यासाठी फकती ननधीची
आवश्यकता आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१), (२) व (३) हे खरे आहे.
ियगड (धामणखोल) बींदराला रे ल्हवे मागावशी िोडण्याबाबत ियगड-डडींगणी रे ल्हवे मागव
ननमावण करण्यासाठी महाराषर मेरी्ाईम बोडव, कोकण रे ल्हवे व िेएसडब्ल्हयू ियगड पो्व

याींच्यामध्ये ववशेष हे तू वाहन कींपनी स्र्ापन करण्यात आली असन
ू ददघी (जिल्हहा रायगड)

बींदर मध्य रे ल्हवेला िोडणीसाठी ददघी-रोहा रे ल्हवे प्रकल्हपासाठी सामींिस्य करारनामा ददनाींक १८
एवप्रल, २०१५ अन्वये ददघी पो्व RVNL ियगड याींच्यामध्ये स्वाक्षाींफकत करण्यात आला आहे .

वव.स. १८१ (20)
ियगड-डडींगणी रे ल्हवे प्रकल्हपाची एकूण फकीं मत रुपये ७७५.०० को्ी असून प्रकल्हप

रारबववण्याकररता स्र्ापन करण्यात आलेल्हया कींपनी माफवत भूसींपादनाची कायववाही सुरु आहे .
तसेच ददघी-रोहा रे ल्हवे प्रकल्हपाची एकूण फकीं मत रुपये ७८६.८४ को्ी आहे .
___________

मुांबई शहरात सेल्हफी िाढताना वाढत असलेल्हया मत्ृ यूांना आळा घालयाबाबत
(२९)

३९८७५ (२०-०५-२०१६).

अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी

(ववलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.नरें द्र पवार (िल्हयाण
पजश्चम) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाींद्रे येर्ील तीन तरुणी सेल्हफी काढताना भरसमुद्रात पडल्हयामुळे यातील एकीचा मत्ृ यू

झाला असून त्याींना वाचवणा-या स्र्ाननक रदहवाश्याचाही मत्ृ यू झाल्हयाने मुींबईतील मोक्याचा
१५ दठकाणी पोललसाींनी नो सेल्हफी झोन घोवषत करण्याचे ठरववले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सेल्हफी काढताना वाढत असलेल्हया मत्ृ यच
ींू ी सींख्या लक्षात घेता अशा घ्नाींना
आळा घालण्यासाठी शासनामाफवत कोणती कारवाई करण्यात आली वा

येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
परीं त,ु बह
ृ न्मुींबई पोलीस आयुक्तालयाच्या क्षेत्रातील सवव पोलीस ठाणे लमळून एकूण २८

नो-सेल्हफी झोन घोवषत करण्यात आलेले आहे त.

(२) सेल्हफी काढताना वाढत असलेल्हया मत्ृ यूींची सींख्या लक्षात घेता अशा घ्नाींना आळा
घालण्यासाठी बह
ृ न्मुींबई पोलीस आयुक्तालयामाफवत खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात येते.
१) सींबींधधत

पोलीस

ठाणे हद्दीतील पयव्नस्र्ळे , शाळा, महाववदयालये

व समद्र
ु

फकनाऱ्याच्या दठकाणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेचे सुरक्षा रक्षक, पोलीस गस्तीची वाहने
याींचेमाफवत

सेल्हफी

काढताना

होणाऱ्या

दषु परीणामाींची

मादहती

पयव्क

व

शाळा

/

महाववदयालयातील मुलाींना वेळोवेळी दे ण्यात येते.

२) समद्र
आल्हयास मनाई करण्यात येत.े तसेच,
ु फकनारी सेल्हफी काढताना ददसन
ू

महाववदयालयीन मल
ु ाींमध्ये धोकादायक दठकाणाींवर सेल्हफी काढण्यात येऊ नये यासाठी
िनिागत
ृ ी करण्यात येत आहे.

३) सींबींधधत पोलीस ठाण्याींमाफवत

गस्तीवर असलेले पोलीस अधधकारी व अींमलदार,

तसेच बी् माशवल याींना कोणी सेल्हफी काढताना आढळल्हयास अ्काव करण्यात यावा, अशा
सच
ू ना दे ण्यात आलेल्हया आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. १८१ (21)
राज्यात मुांबई, पुणे शहर व पुणे ग्रामीण मध्ये ज्येष्ट्ठ नागररिाांच्या
सांदभादतील गुन््याांचे प्रमाणात वाढ झाल्हयाबाबत

(३०)

४००१३ (१७-०५-२०१६).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे

पजश्चम), श्री.वपभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.सरु े श लाड (ििदत),
श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.राहुल िगताप (श्रीगदूदा),
श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे),
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.नरें द्र पवार (िल्हयाण पजश्चम) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) राज्यात ववशेषत: मुींबई, पुणे शहर व पुणे ग्रामीण मध्ये ज्येषठ नागररकाींच्या सींदभावतील
गन्
ु ्याींमध्ये प्रत्येक वषी वाढ होत असन
ू सन २०१४ मध्ये ३ हिार ९८१ गन्
ु हे दाखल झाले

असून ज्येषठ नागररक असुरषितक्षत असल्हयाचे ददनाींक १० िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास
आढळून आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ज्येषठ नागररकाींच्या सुरषितक्षततेबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) िेषठ नागररकाींचे सींदभावत राज्यामध्ये सन २०१४
मध्ये एकूण ३९८१गुन्हे दाखल आहे त.

(२) िेषठ नागररकाबाबतच्या गन्
ु ्याना आळा बसण्याकररता त्या त्या वेळेच्या प्रचललत

कायदयानुसार कारवाई करण्यात येते तसेच महाराषर राज्यात िेषठ नागररकाींच्या सुरषितक्षततेच्या
ष्ष्ीने पोलीस सामाजिक सुरक्षा ववभागामाफवत

१. िेषठ नागररकाींची नोंद पोलीस स््े शनला ठे वणे.
२. िेषठ नागररकाींसाठी सहाय्यता कक्ष ननमावण करण्यात आले असून त्याींच्या सहाय्यतेसाठी
्ोल फ्री ्े ललफोनची सोय आहे .

३. िेषठ नागरीकाींच्या लम्ीींग बी् लेव्हल, पोलीस स््े शन लेव्हल व ववभागीय कायावलय घ्क
प्रमख स्तरावर घेण्यात येवून त्याींना आवश्यक ते सहकायव करण्यात येते.

४. बी् माशवल व बी् अधधकारी िेषठ नागरीकाींच्या घरी भे्ी दे वून त्याींना आवश्यक ती मदत
करतात.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

सुरक्षा रक्षि मांडळाच्या िायादलयातील युपीएस यांत्रणेच्या किां मतीत झालेल्हया गपरव्यवहाराबाबत
(३१)

४००१४ (१६-०३-२०१६).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे

पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर
(पनवेल), श्री.नरें द्र पवार (िल्हयाण पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा

वव.स. १८१ (22)
(१) बह
ृ न्मुींबई व ठाणे जिल्ह्यासाठी असलेल्हया सुरक्षा रक्षक मींडळाच्या कायावलयात वापरण्यात

येणारी युपीएस यींत्रणा ही रुपये१६ लाखाींपेक्षा िास्त फकीं मतीची आहे परीं तु ती केवळ रुपये ८
लाख ६१ हिार फकीं मतीची दाखववण्यात आली असल्हयाने यात मोठया प्रमाणात गमरव्यवहार
करण्यात आल्हयाचे ददनाींक १० िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशवनास आली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर खरे दी प्रफक्रयेची सींपूणव चौकशी करण्याची मागणी सुरक्षा रक्षक कामगार
युननयनने केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर मागणीनस
ू ार कोणती कायववाही करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश मेहता (२२-०३-२०१६) :(१) अशा आशयाची बातमी ददनाींक ०९/०१/२०१६ रोिीच्या
“आपल महानगर” या स्र्ाननक वत्तपत्रामध्ये प्रलसध्द झाली आहे . तर्ावप, मादहती अधधकारात
फक्त युपीएस यींत्रणेची मादहती दे णेबाबत मागणी केली असल्हयाने फक्त युपीएस यींत्रणेसाठी
झालेल्हया रु.८ लाख ६१ हिार एवढया खचावची मादहती मींडळाने अिवदारास ददली आहे , हे खरे
आहे .
(२) हे खरे आहे , सदरहू सींघ्नेने दद.१६/११/२०१५ रोिी अशा आशयाचे ननवेदन ददले आहे .
(३) उक्त प्रकरणाची सववस्तर चौकशी करुन एक मदहन्यात अहवाल सादर करण्याकामी
कामगार आयुक्त याींनी कामगार उप आयुक्त (प्रशासन) व सहायक कामगार आयुक्त, मुींबई
याींची दद.१५/३/२०१६ रोिीच्या आदे शान्वये ननयुक्ती केली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मुांबईत तीन वषादत नािाबांदी ड्रांि आणण ड्राइव्ह मोहहमेत वाहतुि
पोललसाांना वाहनाने धडि हदल्हयामळ
ु े झालेला मत्ृ यु

(३२)

४०११४ (२०-०५-२०१६).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

मुींबईत गत तीन वषावत नाकाबींदी ड्रींक आणण ड्राइव्ह मोदहमेत पोललसाींना वाहनाने धडक

ददल्हयामळ
ु े पाच वाहतक
ु पोललसाींचा मत्ृ यु आणण ५२ िण गींभीर िखमी झाल्हयाचे ददनाींक ६
िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मा्ुींगा येर्े मो्ार सायकलच्या धडकेत ननतीन परब याींचा उपचारा दरम्यान
मत्ृ यु झाल्हयाचे ही ददनाींक ६ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणा सींदभावत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १८१ (23)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) मागील तीन वषावत नाकाबींदी आणण ड्रींक आणण ड्राइव्ह
मोदहमेत पोलीसाींना वाहनाने धडक ददल्हयामळ
पोलीसाचा मत्ृ यू आणण गींभीर
ु े १ वाहतक
ू
दख
ु ापतीच्या ८ घ्ना घडल्हया आहे त.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) ननतीन परब याींच्या मत्ृ यूप्रकरणी मा्ुींगा पोलीस ठाणे येर्े गु.र.क्र. ३/२०१६, भा.दीं .वव.सीं.
कलम ३०४ (अ), २७९, ३३८ सह मो.वा का. कलम १८१, १९९, १७७ अन्वये गुन्हा दाखल केला
आहे . आरोपीववरुध्द न्यायलयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे .

गींभीर दख
ु ापतीींच्या ८ घ्नाींमध्ये सींबींधधत पोलीस ठाण्यास गन्
ु हे नोंदववण्यात आले

असून, सध्या सवव प्रकरणे न्यायप्रववषठ आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

अांबरनाथ (जि.ठाणे) येथील रे ल्हवे टे शन पररसरात ररक्षा वाहति
ू दार
गदी िरीत असल्हयाने प्रवाश्याांना अडचणीचे होत असल्हयाबाबत

(३३) ४०३०४ (२०-०५-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्हयाण ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) अींबरनार् (पजश्चम) (जि. ठाणे) येर्ील रे ल्हवे स््े शन िवळील पररसरात ररक्षा वाहतूकदार
ररक्षा स््ँ ण्ड सोडून रे ल्हवे जिन्यािवळ प्रवासी लमळण्याकररता मोठ्या प्रमाणात गदी करीत
असल्हयाने दम नींददन प्रवाश्याींना रे ल्हवे स््े शन पयत पोहचण्यास ववलींब व अडचणीचे होत
असल्हयाचे

माहे िानेवारी, २०१६ च्या पदहल्हया आठवायायामध्ये ननदशवनास आले, हे खरे आहे

काय,
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी स्र्ाननक रदहवाशाींनी अींबरनार् पोललस स््े शन (प), याींच्याकडे
अनेक लेखी तक्रारी केल्हया आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) अींबरनार् पजश्चम रे ल्हवे स््े शन बाहे रील पररसरात वाहतक
कोंडी दरु
ू
ु करण्याकररता

मुख्याधधकारी, अींबरनार् नगरपररषद याींच्यासमवेत ररक्षा युननयन पदाधधकारी व ररक्षा चालक
व्यापारी सींघ्नेची सींयुक्त बमठक घेऊन नगरपररषदे च्या मोकळ्या िागेत ररक्षा र्ाींबवण्यासाठी
तात्पुरती सोय करण्यात आली आहे . त्यामळ
ु े वाहतक
ू कोंडी सु्ण्यास मदत झाली आहे . तसेच,
ऑ्ा ररक्षा चालकाींना लशस्त व ननयम पाळावे व सदर चौकात ररक्षा उ्या करु नये याबाबत

सूचना दे ण्यात आल्हया आहे त. वाहतूक ननयमाींचे उल्हलींघन करणाऱ्या ररक्षा चालकाींववरुध्द ६७८
कसेस करुन रु. ६७,८००/- तडिोड शुल्हक वसूल करण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. १८१ (24)
साांगली शहरामध्ये सातत्याने वाहतुि िदूडी होत असल्हयाबाबत.
(३४)

४१५७९ (२८-०४-२०१६).

श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली शहरामध्ये वाहनाींची सींख्या प्रचींड वाढल्हयाने योग्य ननयोिनाअभावी नागररकाींना
प्रचींड वाहतुक कोंडीस सामोरे िावे लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, नागररकाींकडून एकेरी मागव, व नो-पाफकग झोन च्या ननयमाींचे सातत्याने
उल्हलींघन होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, शहरातील वाहतक
ु कोंडी सरु ळीत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) साींगली हे जिल्ह्याचे प्रमख
ु शहर असून बहुताींशी सवव
प्रकारची कायावलये व्यवसाय व उदयोगधींदे या शहरामध्ये आहे त. त्यामळ
ु े ववववध दठकाणावरुन
शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरीक येतात. या तल
ु नेत शहरातील रस्ते अरुीं द असन
ू

वाहतूकीच्या सुववधाींचा अभाव आहे . त्यामुळे वाहतूक कोंडी र्ोडया प्रमाणात होत असली तरी,
वाहतूक पोलीसाींकडून उधचत व प्रभावीपणे कायववाही केली िाते.

(२) एकेरी वाहतक
ू व नो-पाफकगचे उल्हलघींन होणार नाही याची वाहतक
ू पोलीसाींकडून दक्षता
घेण्यात येते. सन २०१५ व एवप्रल, २०१६ अखेर प्रवेश बींद असलेल्हया दठकाणी ननयमाींचे

उल्हलघींन करणाऱ्या अनक्र
ु मे ५,२९५ व १,९०२ केसेस केल्हया आहे त. तसेच, अनधधकृत पाफकग
करणाऱ्या वाहनचालकाींववरुध्द सन २०१५ व एवप्रल, २०१६ अखेर अनक्र
ु मे

५,३३९ व ३,०६६

केल्हया आहे त.

(३) साींगली शहरातील वाहतक
ू सरु ळीत राहण्याकरीता खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येत
आहे त.

१) शहरातील रस्त्याींचे रुीं दीकरण, रस्त्याींवरील अनतक्रमणे काढणे, पाींढरे पट्टे मारणे,
पाफकग सुववधा उपलबध करुन दे णे इ. करीता महानगरपाललकेकडे पाठपुरावा केला
िातो.

२) शहरातील एस.्ी.स््ँ ड ते लसव्हील हॉस्पी्ल चौक, कमववीर भाऊराव पा्ील चौक ते
लमशन हॉस्पी्ल चौक या महत्त्वाींच्या रस्त्यावर पाींढरे पट्टे मारण्यात आले आहे त.
तसेच योग्य दठकाणी गनतरोधक बसववण्यात आले आहे त.
३) शहरातील प्रमुख रस्त्याींवर ताशी ५० फक.मी. वेगमयावदा ननजश्चत करण्यात आली
आहे .

४) शहरातील प्रमख
६ दठकाणच्या चौकापासून ५० मी्र पररसरात नो-पाफकग झोन
ु
घोवषत करण्यात आला आहे .

५) वाहतक
ू ननयमाींचे उल्हलींघन करणाऱ्या वाहनचालकाींववरुध्द मो्ार वाहन कायदयाींतगवत

ववववध कलमाींखाली सन २०१५ मध्ये ४२,३०७ केसेस करुन कसरु दार वाहनचालकाींकडून
रु.५६,७०,४००/- एवढा दीं ड वसूल केला आहे. तसेच महाराषर पोलीस अधधननयम कलम

वव.स. १८१ (25)
११७, १०२ अन्वये ५७ केसेस करुन रु.६,५००/- एवढा दीं ड वसूल केला आहे . भा.दीं .वव.सीं.

कलम २८३ अन्वये ९०६ िणाींवर गुन्हे नोंदववण्यात आले आहेत. सन २०१६ एवप्रल
अखेर १८,४६४ केसेस करुन कसरु दार वाहनचालकाींकडून रु.२९,१७,३००/- एवढा दीं ड वसल
ू

केला आहे. तसेच महाराषर पोलीस अधधननयम कलम ११७, १०२ अन्वये ४७ केसेस
करुन रु.१०,१००/- एवढा दीं ड वसल
ू केला आहे . भा.दीं .वव.सीं. कलम २८३ अन्वये २७०
िणाींवर गुन्हे नोंदववण्यात आले आहे त.
६)

साींगली-लमरि-कुपवाडा

जिल्हहाधधकारी,

साींगली

व

शहरातील

आयक्
ु त,

कायववाहीस्तव पाठववण्यात आला आहे .

वाहतूक

व्यवस्र्ापन

साींगली-लमरि-कुपवाडा

योिनेचा
याींच्याकडे

प्रस्ताव
मींिरु ी

व

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
बुलडाणा जिल्ह्यात सवदसामान्य शेतिऱ्याांच्या मुलामुलीांनी िौशल्हय वविास रोिगार व
उद्योििता मागददशदि िेंद्रात नावाची नदूदणी िेली असल्हयाबाबत

(३५)

४२०४८ (०५-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल बदूद्रे (धचखली) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) बल
ु डाणा जिल्ह्यात सववसामान्य शेतकऱ्याींच्या मल
ु ामल
ु ीींनी सन २०१५ या वषावतील आठ-

मदहन्याींत ८ हिार ९२९ िणाींनी कौशल्हय ववकास रोिगार व उदयोिकता मागवदशवक केंद्रात

आपल्हया नावाची नोंदणी केली असल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, बेरोिगार युवकाींसाठी रोिगार ननलमवती केंद्र उभारण्याबाबत शासनाने कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१६) :(१) जिल्हहा कौशल्हय ववकास, रोिगार व उदयोिकता
मागवदशवन केंद्र बल
ु ढाणा येर्े िानेवारी, २०१५ ते ऑगस््, २०१५ या आठ मदहन्याींच्या
कालावधीत ८८०१ उमेदवाराींनी नावाची नोंदणी केली आहे .

(२) राज्यातील कौशल्हय ववकास, रोिगार व उदयोिकता मागवदशवन केंद्रामाफवत राज्यातील
बेरोिगार उमेदवाराींना रोिगार व स्वयींरोिगाराबाबत मागवदशवन व मदत करण्यात येते. या
यींत्रणे अींतगवत सध्या राज्यातील बेरोिगाराींना रोिगार व स्वयींरोिगाराबाबत मागवदशवन व
मदतीकररता

क्षेत्रीय

स्तरावर

जिल्हहा

कौशल्हय

ववकास,

रोिगार

व

उदयोिकता

केंद्र,

बुलढाणासह एकूण ४० कौशल्हय ववकास रोिगार व उदयोिकता मागवदशवन केंद्रे , ६ ववदयापीठ
कौशल्हय

ववकास,

रोिगार

व

उदयोिकता

मादहती

व

मागवदशवन

केंद्रे

व

आददवासी

उमेदवाराींकररता ०८ कौशल्हय ववकास, रोिगार व उदयोिकता प्रलशक्षण व मागवदशवन केंद्रे ,
कायवरत आहे त.

वव.स. १८१ (26)
राज्यातील बेरािगाराींना रोिगार उपलब्ध व्हावा म्हणून खालील योिना राबववण्यात येत

आहे त :-

अ) रोिगार मेळावे.
ब) रोिगार प्रोत्साहन कायवक्रम.
क) प्रमोद महािन कौशल्हय व उदयोिकता ववकास अलभयान.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मुांबईतील मढ मावे येथील धारवली गावािवळ एिा महहलेचा
मत
ृ दे ह गोणीत भरुन टाियात आल्हयाबाबत

(३६)

४२११५ (२४-०५-२०१६).

श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबईतील मालवणी पररसरात मढ मावे येर्ील धारवली गावािवळ एका मदहलेचा मत
ृ दे ह

गोणीत भरुन ्ाकण्यात आला असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर दठकाणी यापूवीही दोन हत्या झाल्हया आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, शासनाने सदर हत्याींसींदभावत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) होय.

(२) याबाबत मालवणी पोलीस, मब
ुीं ई याींचे कडील मादहती ननरीं क आहे .

(३) उपरोक्त गुन््या सींदभावत मालवणी पोलीस स््े शन ग.ु र.क्र. १६/१६ भा.दीं .वव.सीं कलम ३०२,
२०१, ३४ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला असून त्यामध्ये तीन आरोपीींना अ्क करण्यात
आलेले आहे .

सदरचा गुन्हा तपासाधीन आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मांब
ु ईत एिाही डान्सबारला परवाना दे यात आला नसल्हयाबाबत
(३७)

४२१४८ (१७-०५-२०१६).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्हलोड), श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),
श्री.सदा सरवणिर (माहहम) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सवोच्च न्यायालयाने डान्सबार वरील बींदी उठववल्हयानींतर मुींबई पोललसाींकडे डान्सबारच्या
परवान्यासाठी १५० अिव आले असले तरी यासींदभावत अ्ीींची पत
व ा केली नसल्हयाने एकाही
ू त
डान्सबारला परवाना दे ण्यात आला नसल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१५ दरम्यान ननदशवनास आले, हे
खरे आहे काय,

वव.स. १८१ (27)
(२) असल्हयास, डान्सबारबाबत धोरण ठरववण्यासाठी गह
ृ ववभागाने नेमलेल्हया सलमतीने आपला
अहवाल शासनाला सादर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर लशफारशीची शासनाने छाननी केली आहे काय, असल्हयास, छाननीचा
ननषकषव काय आहे ,
(४) तसेच डान्सबारमधील मदहलाींच्या सुरक्षेसाठी असलेल्हया अ्ीींची पूतत
व ा करणाऱ्याींनाच
परवाना दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) नाही. गह
ृ ववभागाकडून डान्सबारबाबत धोरण ठरववण्यासाठी सलमती नेण्यात आलेली नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
भायखळा (मुांबई) येथील डडव्हीिन िॅटल पॉड गाललदि िांपाऊड येथील िमीन एिा
वविासिाला पन
ु ववदिासासाठी ननयमबा्य पध्दतीने दे यास मदत िरणाऱ्या
महानगरपाललिा अधधिाऱ्यावर िारवाई िरणेबाबत

(३८)

४२३९४ (१०-०३-२०१६).

अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्हलोड), श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.आलसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) भायखळा (मुींबई) येर्ील डडव्हीिन कॅ्ल पॉण्ड गाललवक कींपाऊण्ड येर्ील िमीन एका
ववकासकाला

पुनवववकासासाठी

ननयमबा्य

पध्दतीने

दे ण्यास मदत

करणाऱ्या

भाऊसाहे ब

कोळे कर या मुींबई मनपा अधधकाऱ्याला प्रशासनाने फक्त पाच हिाराचा दीं ड ठोठाऊन सोडून
ददले असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, उक्त िागा ही खेळाचे ममदान व उदयानासाठी राखीव असतानाही ननयमबा्य
पध्दतीने भख
ु ींडावर ननवासी गाळे नसताींना व झोपयाया सींरषितक्षत नसतानाही ववकासकाला

पन
ु वववकासासाठी ननयमबा्य पध्दतीने भख
ु ींड दे ण्याची कारणे काय आहे त, याप्रकरणी शासनाने
चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, अशाप्रकारे परवानगी दे णा-या दोषीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०३-२०१६) :(१) भायखळा डडव्हीिन कॅ्ल पॉण्ड गाललवक कींपाऊींड

येर्ील भूभाग क्र.१९७०, १/१९७०, २/१९७० वरील ववकास ननयींत्रण ननयमावली ३३)(७) नस
ु ार
पुनवववकासाचा प्रस्ताव सागरीका को.ऑ.सोसाय्ी (प्रस्ताववत) व जस्पनीींग वडव इीं्रप्रायझेय या

वव.स. १८१ (28)
ववकासकाकडून ददनाींक २८.११.२००६ रोिी सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावाच्या

अनुषींगाने महापाललका भाडेकरुीं ची शोध यादी (Inventory) तयार करण्याकररता प्रस्ताव
सहाय्यक आयक्
ु त “ई” ववभाग याींच्याकडे पाठववण्यात होता.

प्रस्तावाच्या आवश्यकतेनस
ु ार व महापाललकेच्या धोरणानस
ु ार कमीत कमी एकतरी

ननवासी भाडेकरु व एकूण कमीतकमी १० भाडेकरु आवश्यक असतात. सदर प्रस्तावामधील

वाणणज्य भाडेकरुस रदहवाशी भाडेकरु दाखववण्यात आल्हयामुळे, सदर प्रकरणी करण्यात

आलेल्हया खात्याींतगवत चौकशीमध्ये, बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेचे तत्काललन सहाय्यक आयुक्त
(सेवाननवत्ृ त) याींना लशक्षा म्हणन
ू रु.५०००/- इतकी रक्कम त्याींच्या मलसक ननवत्ृ ती वेतनातन
ू
एकरकमी काढून घेण्यात यावी असे आदे श आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललका याींनी पाररत
केले आहे त.

(२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या मींिूर पुनरव धचत ववकास आराखयायानुसार भूभाग क्रमाींक
१९७०, १/१९७०, २/१९७० चा बहुताींश भाग मनोरीं िनाचे ममदान म्हणन
ू आरषितक्षत आहे .
सागरीका को.ऑ.सोसाय्ी (प्रस्ताववत) या नावाने सादर करण्यात आलेल्हया

पुनवववकासाच्या प्रस्तावामध्ये ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील ३३(७) मध्ये तरतुदीींची पुतत
व ा

होत नसल्हयाने सदर प्रस्तावास कोणतीही मींिुरी न दे ता सदर प्रस्ताव दद.३०.१०.२००७ रोिी
दप्तरी दाखल करण्यात आलेला आहे .
(३)

व (४) सदर प्रकरणाच्या करण्यात आलेल्हया खात्याींतगवत

चौकशीमध्ये, बह
ु ई
ृ न्मींब

महानगरपाललकेचे तत्काललन सहाय्यक आयुक्त (सेवाननवत्ृ त) याींना लशक्षा म्हणून रु.५०००/-

इतकी रक्कम त्याींच्या मालसक ननवत्ृ ती वेतनातून एकरकमी काढून घेण्यात यावी असे आदे श
आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललका याींनी पाररत केले आहे त.

सदर लशक्षेसाठी स्र्ायी सलमती/ महानगरपाललका याींची सक्षम प्राधधकारी म्हणून मींिरु ी

घेण्याची प्रफक्रया सुरु आहे .

तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी करण्यात आलेल्हया खात्याींतगवत सववकष चौकशीमध्ये इतर ११

अधधकारी/कमवचारी दे खील दोषी आढळले असून, त्याींच्यावर आयुक्ताींच्या आदे शानुसार लशक्षादे श
बिावण्यात आले आहे त.

___________

साांताक्रुझ पूवद मुांबई येथील प्रभात िॉलनी पररसरात नळाांतून
किडेलमश्रीत पाणी येत असल्हयाबाबत

(३९)

४२४२५ (०६-०३-२०१६).

अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्हलोड),

श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) साींताक्रुझ (पूव)व मुींबई येर्ील प्रभात कॉलनी पररसरात नळाींतून फकडेलमश्रीत पाणी येत

असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, या कारणास्तव या रदहवाशाींना ्ँ करवर आपली तहान भागवावी लागत
असल्हयाने त्याींचे िीवन धोक्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. १८१ (29)
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने आवश्यक कायववाही केली वा करीत आहे काय,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०३-२०१६) :(१) साींताक्रुझ (पूव)व प्रभात कॉलनी पररसरातील रोड नीं.१,

रोड नीं.६ व रोड नीं.९ वरील काही दठकाणाींवरुन दवु षत पाण्याच्या तक्रारी िानेवारी, २०१६ मध्ये

बह
फकडेलमधश्रत पाण्यासींबींधी
ू
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेस प्राप्त झाल्हया होत्या. परीं तु नळातन
कुठलीही तक्रार महापाललकस प्राप्त झाली नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) साींताक्रुझ (पूव)व प्रभात कॉलनी येर्ील दवु षत पाण्याचे ननराकरण करण्याकररता बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाललकेमाफवत पुढीलप्रमाणे कायववाही करण्यात आली वा येत आहे :-

* साींताक्रुझ (पूव)व प्रभात कॉलनी पररसरातील रोड नीं.१, रोड नीं.६ व रोडनीं.९ वरील काही

दठकाणाींवरुन दवु षत पाण्याची तक्रार प्राप्त झाल्हयानींतर, चार दठकाणी त्वरीत फ्ललशींग चालू

करण्यात आले. तसेच प्रभात कॉलनी पररसरात रोड नीं.१ येर्े ३०० मीमी व १५० मीमी
व्यासाच्या िलवादहन्यावररल गळत्या तात्काळ बींद करण्यात आल्हया.
* साींताक्रुझ बस डेपो येर्ील १५० मीमी व्यासाची पिवन्य िलवादहनी िवळून िाणारी ८०
मी्र लाींबीची िलवादहनी बदलून नवीन ्ाकण्यात आली.

* नेहरु रोड व पजश्चम द्रत
ु गती मागव िींक्शन येर्े हॉ्े ल फकनारािवळ २५० मीमी, ३०० मीमी,
व ४५० मीमी व्यासाच्या िलवादहनीवर झडपा बसववण्याचे काम प्रस्ताववले असून वाहतक
ू
पोलीस ववभागाकडून परवानगी लमळताच सदर काम तातडीने पूणव करण्यात येईल.

सदर पररसरात बनारसी स्वी् मा्व (नेहरु रोड) ते सेवानगर (चोपडा बबल्हडीींग) रोड नीं.१

व रोड नीं. ९ या दठकाणी १५० मीमी व्यासाची (८०० मी्र) व ३०० मीमी व्यासाची (४५०
मी्र) नवीन िलवादहनी ्ाकण्याचे काम मींिूर झाले आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पण
ु े शहरातील वारिे, माळवाडी, धनिवडी, माांिरी या पररसरात
गावठी दारु वविली िात असल्हयाबाबत

(४०)

४२६०९ (२४-०५-२०१६).

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

श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाद गायिवाड (धारावी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) पुणे शहरातील वारिे, माळवाडी, धनकवडी, माींिरी या पररसरात सरावस गावठी दारु
ववकली िात असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशवनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, येर्ील गावठी दारु ववक्रीला पायबींद घालण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १८१ (30)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे .
पुणे शहर पोलीस आयुक्त कायवक्षेत्रातील वारिे माळवाडी व धनकवाडी भागात गावठी

दारु ववकली िात असल्हयाचे माहे िाने, २०१६ मध्ये ननदशवनास आले आहे तर्ावप माींिरी
भागात माहे िाने, २०१६ मध्ये अवमध दारु ववक्री सींबींधात गुन्हे दाखल नाहीत.

(२) गावठी दारु ववक्रीला पायबींद घालण्याबाबत खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येते.
अ) गावठी दारु ववक्री करणाऱ्या सराईत इसमाववरुध्द मुींबई दारुबींदी अधधननयम कलम

९३ प्रमाणे प्रनतबींधक कारवाई करण्यात येत.े

ब) गप्ु त बातमीदारामाफवत बातमी काढून वेळीच गावठी दारु ववक्री करणाऱ्याववरुध्द

कारवाई करण्यात येते.
येते.

क) पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पोलीस लमत्राींचे मदतीने मादहती काढून कारवाई करण्यात
ड) गावठी दारु तयार करणाऱ्या इसमाबाबत / दठकाणाबाबत मादहती घेऊन त्याींचे सम
ू ळ

उच्चा्न करण्यात येते.

ग) राज्य उत्पादन शुल्हक व वररषठ

पोलीस अधधकारी याींची बमठक आयोिीत करुन

मादहतीची दे वाण घेवाण केली िाते.

घ) सन २०१६ मध्ये पुणे शहर पोलीस आयुक्त कायवक्षेत्रात गावठी दारु सींबींधात १४५

केसेस करण्यात येवन
त्यामध्ये १६९ आरोपीींना अ्क करुन त्याींच्या ताब्यातन
फकीं .रु.
ू
ू
५,१९,१७०/- चा माल िप्त करण्यात आला आहे.

च) सन २०१६ मध्ये मुींबई दारुबींदी अधधननयम कलम ९३ प्रमाणे ४८ सराईत

इसमाींच्याववरुध्द कारवाई करण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ठाणे येथे दरोडयाचा बनाव िरुन रिसह लाखो रुपयाांच्या मालाचा
अपहार िरणाऱ्या टोळीला अटि िरयात आल्हयाबाबत

(४१)

४४०७८ (१६-०५-२०१६).

श्री.सांिय पोतनीस (िललना), श्री.सनु नल लशांदे (वरळी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे येर्े दरोडयाचा बनाव करुन रकसह लाखो रुपयाींच्या मालाचा अपहार करणाऱ्या
्ोळीचा ठाणे शहर पोललसाींनी २४ तासाींत तपास करुन आठ िणाींना ददनाींक ९ िानेवारी,
२०१६ रोिी वा त्या सुमारास अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त बाबी सींदभावत अधधक चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले, त्यानस
ु ार कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) सदर प्रकरणी लशळ डायघर पोलीस स््े शन येर्े गु.र.क्र. ०१/२०१६ भा.दीं .वव.सीं. कलम

वव.स. १८१ (31)
४०६, ४२०, १८२, ३४ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला असून एकूण आठ आरोपीींना अ्क
करण्यात आलेले आहे .

सदर गन्
रु. १३,३३,८७६/- रुपयाींचा माल हस्तगत
ु ्यातील आरोपीींच्या ताब्यातन
ू

करण्यात आलेला असून अ्क आरोपीववरुध्द मा.न्यायालयात ददनाींक ०२.०३.२०१६ रोिी
दोषारोपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे .
सदर गुन्हा न्यायप्रववषठ आहे.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
डदूवबवली येथील हटळि नगर पररसरात राहणाऱ्या िल्हपना
ललमये या महहलेच्या हत्येचा तपास लावणेबाबत
(४२)

४६४५२ (२०-०५-२०१६).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हहासनगर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) डोंबबवली येर्ील द्ळक नगर पररसरात राहणाऱ्या कल्हपना ललमये या मदहलेची हत्या
होऊन दहा मदहने उल्ले तरीही हत्येचा तपास लावण्यात पोललसाींना अपयश आल्हयाने
नागररकाींमध्ये सींताप व्यक्त होत असून मदहला वगावत भीतीचे वातावरण पसरले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) व (२) सदर प्रकरणी ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील
द्ळकनगर पोलीस स््े शनमध्ये अज्ञात व्यक्तीववरुध्द ग.ु र.क्र. ३१/२०१५ भा.दीं .वव.सीं. कलम
३०२, ३९७, ४४९, २०१, ३९४ प्रमाणे ददनाींक २१.०२.२०१५ रोिी गुन्हा दाखल आहे .

सदर बाबत गुन्हा दाखल झालेनींतर गुन्हा उघडकीस येण्याचे ष्ष्ीने एकूण ९९ साक्षीदार

तसेच सींशयीत वा्णाऱ्या व्यक्तीींना ववचारपुस करुन तपास करण्यात आला आहे. गुन्हा

उघडकीस येण्याकररता गुप्त बातमीदार याींना गुन््याचेबाबत मादहती दे ण्यात आलेली आहे व
तसेच पोलीस आयक्
ु तालयातील सवव क्राईम यनु न् व सवव पोलीस ठाण्याींना तपासाबाबत
मादहती दे ण्यात आलेली आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

आणीबाणीच्या िालावधीत िारावास भोगलेल्हया राज्यातील व्य
क्तीांना सन्मान पेन्शन दे याबाबत
(४३)

४७५५२ (१७-०५-२०१६).

श्री.अिन
ुद खोतिर (िालना), श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर

(लोहा), डॉ.सांिय रायमल
ु िर (मेहिर) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

वव.स. १८१ (32)
(१) दे शातील बबहार, मध्यप्रदे श, रािस्र्ान छत्तीसगड इत्यादी राज्याच्या धतीवर ददनाींक २५
िून, १९७५ ते माचव, १९७७ या आणीबाणीच्या कालावधीत कारावास भोगलेल्हया महाराषरातील

व्यक्तीींना सन्मान पेन्शन दे ण्यात यावी अशी मागणी ददनाींक २७ िानेवारी, २०१६ रोिी मा.
मुख्यमींत्री याींना लोकप्रनतननधीींनी ननवेदनादवारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यासींदभावत शासनाने कोणता ननणवय घेतला आहे व त्यानष
ु ींगाने पढ
ु े कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) यासींदभावत अदयापही कोणताच ननणवय घेतला नसल्हयास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय
आहे त व याबाबतची सदय:जस्र्ती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) ननणवय ववचाराधीन आहे .
___________
मांब
ु ई शहरातील मालाडमधील िुरार पररसरात भदूदब
ु ाबासह
पाच िणाांवर गुन्हा दाखल िरयात आल्हयाबाबत

(४४)

४७६१७ (१७-०५-२०१६).

(िललना),

श्री.सुननल

राऊत

डॉ.शलशिाांत खेडि
े र (लसांदखेड रािा), श्री.सांिय पोतनीस
(ववक्रोळी),

श्री.सुननल

धचखलीिर (लोहा), श्री.प्रिाश सव
ु े (मागाठाणे) :
खल
ु ासा करतील काय :-

प्रभू

(हदांडोशी),

श्री.प्रतापराव

पाटील

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मुींबई शहरातील मालाडमधील कुरार पररसरात िाद्
ू ोणा करुन गुप्तधन लमळवून दे ण्याचे
आलमष दाखववणाऱ्या एका भोंदब
ु ाबासह पाच िणाींवर पोलीसाींनी ददनाींक १४ िानेवारी, २०१६
रोिी गुन्हा दाखल करुन एकास अ्क केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी सींबधीं धतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) प्रस्तुत प्रकरणी कुरार पोलीस ठाणे येर्े ग.ु र.क्र. १४/२०१६ भा.दीं .वव.सीं. कलम १४३, १४९,

४२७, ४५४ सह कलम ३ (२) महाराषर नरबळी आणण इतर अनजष् व अघोरी प्रर्ा व िाद्
ु ाणा

याींना प्रनतबींध व त्याींचे समुळ उच्चा्न अधधननयम २०१३ अन्वये, दद. १४.०१.२०१६ रोिी
गन्
ु हा नोंद करण्यात आला आहे .

सदर गुन््यामध्ये एका आरोपीस अ्क करण्यात आलेले असून उववररत आरोपीींचा शोध

सुरु आहे .

सदरचा गुन्हा तपासाधीन आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. १८१ (33)
मुांबई आांतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन आयोििाांनी पोलीसाांचे १ िोटी ८० लाख रुपये थिववल्हयाबाबत
(४५)

४८२६१ (२३-०५-२०१६).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबई आींतरराषरीय मॅरेर्ॉन आयोिकाींनी मुींबई पोलीसाींच्या सरु क्षेसाठीचे १ को्ी ८० लाख
रुपये र्कववल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१६ दरम्यान ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त बाबीची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने र्फकत
रक्कम वसुल करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे . मींब
ु ई आींतरराषरीय मॅरेर्ॉन
आयोिकाींनी मुींबई पोलीसाींच्या सरु क्षेसाठीचे एकूण प्रलींबबत १,९०,९९,८३३/- पमकी ५०,००,०००/-

रक्कमेचा धनादे श पोलीस उप आयुक्त, सशस्त्र पोलीस ताडदे व, मुींबई याींच्या कायावलयात िमा
केला असून उववररत १,४०,९९,८३३/- इतकी रक्कम येणे बाकी आहे .

(२) होय, मुींबई आींतराषरीय मॅरेर्ॉन आयोिकाींनी प्रलींबबत रक्कम तात्काळ भरण्याबाबत
पोलीस आयक्
ु त, बह
ु ई याींच्या कायावलयामाफवत पत्रव्यवहार सरु
ु आहे .
ृ न्मींब
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अमरावती महानगरपालीिेव्दारे खरे दी िरयात आलेल्हया फायबर लेडीि
टॉयलेट मधील गपरव्यवहाराबाबत नदूदववयात आलेल्हया गुन्हयाबाबत
(४६)

४९०५५ (२०-०५-२०१६).

डॉ.सुननल दे शमुख (अमरावती) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) अमरावती महानगरपाललकेव्दारे सन २०१२-१३ या वषावत खरे दी करण्यात आलेल्हया फायबर
लेडीि ्ॉयले् मध्ये भषराचार व अननयलमतता झाल्हयाने महानगरपाललकेव्दारे लस्ी कोतवाली

पोलीस स््े शन, अमरावती येर्े सींबधधत अधधकारी व कींत्रा्दार याींचे ववरुध्द गुन्हा नोंदववण्यात
आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर गुन्हयाचे अनुषींगाने कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) गुन््याचे तपासात आरोपीताींनी कोणत्याही प्रकारे बनाव् कागदपत्रे तयार करुन त्याचा

खरे म्हणून उपयोग केल्हयाचे तसेच महानगरपाललका प्रशासनाची फसवणूक केल्हयाबाबत पुरावा

लमळून न आल्हयाने व आरोपीववरुध्द कोणत्याही प्रकारे गन्
ु हा लसध्द होत नसल्हयाने गन्
ु ्यात
क समरी तयार करुन ववदयमान न्यायालयात मींिूरीसाठी पाठववली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. १८१ (34)
शनन लशांगणापूर (जि.अहमदनगर) येथील मांहदराच्या चौथऱ्यावर
महहलाांना असलेल्हया प्रवेश बांदीबाबत

(४७)

४९५६८ (२०-०५-२०१६).

श्री.राणािगिीतलसांह पाटील (उमानाबाद) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शनन लशींगणापरू (जि.अहमदनगर) येर्ील मींददराच्या चौर्ऱ्यावर मदहलाींना असलेली प्रवेश
बींदी उठववण्याची मागणी भुमाता बब्रगेड या सींस्र्ेने केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर मींददराच्या चौर्ऱ्यावर प्रवेश करण्यावरून दे वस्र्ान कलम्ी व मदहलाींच्या
सींघ्ना याींच्या मध्ये तीव्र सींघषव ननमावण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, मींददराच्या चौर्ऱ्यावर प्रवेश दे ण्यावरून ननमावण झालेल्हया पेच प्रसींगावर
स्र्ाननक पातळीवरून तोडगा काढण्याबाबत मा.मख्
ु यमींत्रयाींनी सच
ु ना ददल्हया असन
ू ही या
सींदभावत तोडगा ननघालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या सींदभावत शासनाची भूलमका काय आहे व त्यानष
ु ींगाने पुढे कोणती कायववाही
वा उपाययोिना करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.
मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी सच
ु ना ददल्हयानींतर मींददराच्या चौर्ऱ्यावर प्रवेश दे ण्याबाबत

जिल्हहाधधकारी कायावलयात दद.०६.०२.२०१६ रोिी बमठक घेण्यात आली होती या बाबतचा

अहवाल मा.मुख्यमींत्री कायावलयास दद.११.०२.२०१६ रोिी जिल्हहाधधकारी कायावलयाकडून सादर
केला आहे .

मा.उच्च न्यायालयाच्या िनदहत याधचका क्र. ५५/२०१६ वरील दद. ०१.०४.२०१६ रोिीच्या
आदे शाप्रमाणे दद. ०८.०४.२०१६ पासन
ू दे वस्र्ानने स्त्री व परु
ु ष भक्ताींना शनन चौर्ऱ्यावर
िाऊन शनन दे वाचे दशवन घेणे खुले केले आहे . दद.०८.०४.२०१६ पासून धालमवक गदीचे उत्सव
वगळता चौर्ऱ्यावरुन स्त्री व पुरुष ननयलमतपणे दशवन घेत आहे त.

(४) श्री.शननलशींगणापूर येर्ील शननचौर्रा व इतर धालमवक स्र्ळाबाबत मा.उच्च न्यायालय, येर्े

श्रीम. ववदया बाळ याींनी िनदहत याधचका क्र. ५५/२०१६ दाखल केलेली होती. सदर िनदहत
याधचकेची गुणदोषावर चौकशी होऊन दद. ०१.०४.२०१६ रोिी आदे श पारीत केला असून सदर
आदे शाप्रमाणे दद. ०८.०४.२०१६ पासून दे वस्र्ानने स्त्री व पुरुष भक्ताींना सदर आदे शाप्रमाणे

शननचौर्ऱ्यावर िाऊन शननदे वाचे दशवन घेण्याचे खुले केले आहे . सदर ददनाींकापासून धालमवक
गदीचे उत्सव वगळता चौर्ाऱ्यावरून ननयलमतपणे दशवन घेत आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. १८१ (35)
मुांबईतील लोिलमध्ये प्रवाशाांिडून बोगस सांथाांच्या नावे िॅन्सर रुग्णाांसाठी
पपसे गोळा िरणाऱ्या युवि-युवतीांना अटि िेल्हयाबाबत

(४८)

५००३१ (१६-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) मींब
ु ईतील लोकलमध्ये प्रवाशाींकडून बोगस सींस्र्ाींच्या नावे कॅन्सर रुग्णाींसाठी पमसे गोळा

करणाऱ्या १९ युवक-युवतीींना पोलीसाींनी ददनाींक ११ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास
अ्क केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी तपास केला आहे काय, तपासात काय आढळून आले व
त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) मुींबईतील लोकल प्रवाशाींकडून बोगस सींस्र्ाींच्या नावे

कॅन्सर रुग्णाींसाठी पमसे गोळा करणाऱ्या १९ युवक-युवतीींना दद. ११ िानेवारी, २०१६ वा

त्यासुमारास पोलीसाींनी अ्क केली, हे खरे नाही. परीं तु याबाबत रे ल्हवे सुरक्षा बल (आरपीएफ),
मध्य रे ल्हवे, सीएस्ी, मींब
ु व याींचे कडून कारवाई करण्यात आली आहे .

(२) दद. १० माचव, २०१६ रोिीच्या लोकसता या मराठी वतवमानपत्रात “ककवरुग्णाींसाठी पमसे
मागणाऱ्याींवर कारवाईचा बडगा-रे ल्हवे सुरक्षा दलाची ववशेष मोदहम” या मिकुराची बातमी छापून
आली होती. याबाबत रे ल्हवे सुरक्षा बल, छत्रपती लशवािी ्मीनस, मब
ुीं ई याींच्याकडून सन २०१६

मध्ये ३६ यव
ु क - यव
ु तीींवर रे ल्हवे कायदा कलम १४४ (२), १४५, १४७ अन्वये कारवाई करण्यात
आलेली आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मांब
ु ई उपनगरातील इटनद फ्री वे वर वाहति
ू िदूडी होत असल्हयाबाबत
(४९)

५०८५७ (१६-०५-२०१६).

श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबई उपनगरातील इस््नव फ्री वे वरुन सकाळी व सींध्याकाळी दररोि अधाव ते पाउण तास
वाहतूक कोंडी ननमावण होवून वाहतूकीचा गींभीर प्रश्न ननमावण झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर वाहतक
ू कोंडी दरू करुन वाहतक
ू सूरळीत होण्याकरीता कोणती उपाय
योिना केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) इस््व न फ्री वे हा दोन माधगवका असलेला उयाडाणपूल

असल्हयाने, काही वेळेस उयाडाणपल
ु ावर एखादे वाहन बींद पडल्हयास फकीं वा अपघात झाल्हयास
काही

कालावधीकरीता वाहतक
ू ीवर

पररणाम

होतो.

तसेच

उयाडाणपल
ू ावर

वाहतक
ू

वव.स. १८१ (36)
वळववण्याकररता आऊ्ले् नसल्हयाने वाहतक
ू कोंडी होते. तर्ावप, अपघातग्रस्त / बींद वाहने
ह्ववल्हयाींनतर वाहतूक पुवव
व त होते.

(२) इस््व न फ्री वे वर अपघातग्रस्त / बींद वाहने तात्काळ ह्ववण्याकररता उयाडाणपल
ु ाच्या

सुरवातीला व शेव्ी दोन्ही बािूस पायधुनी, रॉम्बे आणण मा्ुींगा वाहतक
ववभागाकडील
ू
खािगी कवषवत वाहनाींचा वापर केला िातो.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ताडदे व (मुांबई) येथील एमपी लमल िांपाउां डमधील पोलीस ववभागाच्या िागेवर झोपडपट्टी
पुनवद विासामध्ये एसडी िॉपोरे शनने चक्ि मुांबई पोललसाांची फसवणि
ू िेल्हयाबाबत

(५०)

५१४८८ (०४-०३-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमादण मांत्री

(१) ताडदे व (मुींबई) येर्ील एमपी लमल कींपाउीं डमधील पोलीस ववभागाच्या िागेवर झोपडपट्टी
पुनवव वकासामध्ये

एसडी

कॉपोरे शनने

चक्क

मुींबई

पोललसाींची फसवणूक

केली

असल्हयाची

धक्कादायक बाब मादहती अधधकाराखाली माहे १७ फेब्रव
ु ारी, २०१६ रोिी वा दरम्यान
ननदशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ताडदे व मधील एमपी लमल कींपाउीं ड मधील असलेल्हया भूखींडामधील ०.९५ हे क््र
िमीन पोलीस ववभागासाठी राखीव ठे वण्याचे आदे श महसूल ववभागाने माहे २ फेब्रुवारी, १९८९
रोिी ददले असताना त्याची अींमलबिावणी करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने कोणती कायववाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश मेहता (२९-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) ताडदे व (मुींबई) येर्ील न.भ.ू क्र.७२५ (पम) येर्ील ४.२६ हे क््र िलमनीपमकी ३.३१

हे क््र िागेवर झोपयायाींचे पन
ु ववसन करण्याच्या अनुषींगाने व ०.९५ हे क््र िागा पोलीस

ववभागाला दे ण्याबाबतचे महसूल ववभागाचे दद.०२.०२.१९८८ रोिीचे आदे श ननगवलमत करण्यात
आले होते. तदनींतर बह
ु ई महानगरपाललका क्षेत्रात ववकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१ च्या
ृ न्मींब

तरतुदी अींमलात आलेल्हया आहे त. त्याच्या तरतुदीनस
ु ार प्रर्म झोपयापट्टी पुनवववकास योिना मे.

एसडी कॉपोरे शन याच्यामाफवत सादर करण्यात आली होती. सदरहू योिनेस दद.२६.२.१९९६
रोिी प्रर्म आशयपत्र दे ण्यात आले. ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील तरतुदीनस
ु ार सदर
आशयपत्रामध्ये पोलीस हौलसींगच्या आरक्षणासाठी २५५५.६० चौ.मी. इतक्या बाींधीव क्षेत्राची

तरतद
ु करण्यात आली होती. त्यानींतर सदरहू झोपडपट्टी पन
ु वववकास योिनेचे रुपाींतरणीं ववननयम
३३(१०) मधील तरतुदीनुसार झोपडपट्टी पुनव
व सन योिनेमध्ये करण्यात येवून प्रर्म आशयपत्र
दद.१४.०१.१९९९ रोिी दे ण्यात आले होते. त्यावेळी ववकास योिना आराखयायामधील पोलीस
हौलसींगसाठी असलेल्हया आरक्षणानस
ु ार बह
ृ न्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१ ववननयम

वव.स. १८१ (37)
३३(१०) मधील पररलशष्-४ च्या खींडीका ७.५ च्या तरतुदीनुसार २५% म्हणिेच ३०२५.७५
चौ.मी. इतके बाींधीव क्षेत्र पोलीस हौलसींगसाठी स्वतींत्र इमारतीत प्रस्ताववत करण्यात आले आहे.

झोपडपट्टी पन
ु ववसन प्राधधकरणाने सदर इमारतीचे आराखडे मींिरू ी व अलभप्रायासाठी पोलीस
ववभागाकडे दद.२९.१२.२०१० रोिी पाठववले आहे त. पोलीस हौलसींग कॉपोरे शनने सदरचे आराखडे

काही सध
ु ारणासह तत्वत: मान्य केल्हयाचे फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये पोललस आयुक्त, मुींबई याींना
कळवून त्याची प्रत मुख्य कायवकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पुनववसन प्राधधकरण याींना ददलेली
आहे . तर्ावप, पोलीस आयुक्त, मुींबई याींचक
े डून अदयाप अींनतम मींिूरी प्राप्त झालेली नाही.

(४) व (५) सदरहू झोपडपट्टी पन
ु ववसन योिनेचा सींपण
ू व आढावा घेण्यात आला व आतापयत
योिनेमध्ये झोपडपट्टी पुनववसन प्राधधकरणाकडून झालेली कायववाही पूणत
व : ननयमानस
ु ार व
ताींबत्रकष्षट्या योग्य असल्हयाचे मख्
ु य कायवकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पुनववसन प्राधधकरण याींनी
ननदशवनास आणून ददले आहे . यास्तव या प्रकरणी अधधक कायववाहीची आवश्यकता ददसून येत
नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांब
ु ई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

