
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि ३१ माचच, २०१५ / चैत्र १०, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमांत्री 
 
याांचे प्रभारी विभाग 

(२) गहृननमाचण, खननिमच ि िामगार मांत्री 
  

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

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

मुांबई महानगरपाललिेने ररलायन् स िां पनीला शहरात १२०० हििाणी  
फोर-जी मोबाईल टॉिर उभारण् याची परिानगी हद याबाबत 

(१) *  १५९३६   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
(१) मुींबई महाननीगरपाललकेननी ेररला न् स कीं पननी ला हहरात १२०० ठिकाण  फोर-ज  मोबाईल ्ॉवर 
उभारण्  ाच  परवाननीग  ठीली ेहे, हे खरे ेहे का , 
(२) असल्  ास, ४०७ उद् ाननी े ेणण मैीाननीाींमध्  े बाींाकाम करण्  ाप्वह हेरर्ेज सलमत च  
परवाननीग  ननी घेता बेका ीा ्ॉवर उभारण्  ात ेले, हे ही खरे ेहे का , 
(३) असल्  ास, उक् त ्रककरण  हासननीाननीे चककह  केली ेहे का , चककह च्  ा अननीुगींगाननी े
ररला न् स कीं पननी िवुधध् ी कोणत  कारवाई केली वा करण्  ात  ेत ेहे, 
(४) ननीसल्  ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबई महाननीगरपाललकेननीे ररला न् स कीं पननी ला हहरात ११६० ठिकाण  
फोर-ज  मोबाईल ्ॉवर उभारण्  ाच  परवाननीग  ठीली ेहे. 
(२) हे खरे ननीाही. बहृन्मुींबई महाननीगरपाललकेस ररला न् स िज  नन् फोकॉम लललम्ेय  ाींजतफ  ४ 
ज  ्ॉवर उभारण्  ाचे ूक्ण ५२८ ्रकस् ताव ्रकाप् त ााले ेहेत. सीर ्रकाप् त ्रकस् तावाींपकै  ९९ 
्रकस् तावाींस महाननीगरपाललकेतफ  मींजुरी ीेण्  ात ेलेली ेहे. तपािप पुरातननी वास् तु जतननी 
िवभाग (हेरी्ेज)  ाींच्  ा कषेेतत  ेणा- ा/बाा त होणा- ा जागेवर ेजप तं ूकही ्रकस् ताव 
मींजुर करण्  ात ेलेला ननीाही. 
(३) व (४) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही.  

----------------- 
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उस् मानाबाद शहरात चोरी या िा्त् या नटना 

(२) *  १५५३१   श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   
सन्माननीननी   मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) उस् माननीाबाी हहरात वारींवार चोरीच्  ा घ्ननीा घयत असन्नी भरठीवसा मठहलाींच्  ा गया ात ल 
सोन्  ाच ेीाणगणे लु्णे, हहरात ल हाळेमा ल सींगणक चोरीस जाण ेअस े्रककार माहे जाननीेवारी-
फेब्रुवारी, २०१५ मध्  े वा   ा ीर  ाननी दननीीहाननीास ेले ेहेत,  हे खरे ेहे का , 
(२) असल्  ास, सीर ्रककरणाींच  चककह  करण्  ात ेली ेहे का , 
(३) असल्  ास, चककह त का  ेढळ्ननी ेले व तद्ननीुसार कोणत  कारवाई केली वा करण्  ात 
 ेत ेहे, 
(४) ननीसल्  ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) माहे जाननीेवारी-फेब्रुवारी, २०१५  ा कालावा त उस् माननीाबाी हहरात 
चैननी स् नॅनीच ींग  ा सीराखाली ४ गुन् हे व सींगणक चोरीचा १ गुन् हा असे ूकुण ५ गुन् हे घयलेले 
ेहेत. 
(२) व (३) हो , 
     सोननीसाखळ  चोरीबाबत उस् माननीाबाी हहर पोलीस स् ्ेहननी  ेपे भा.ीीं.िव. कलम ३९२ व 
३४ ननीुसार गु.र.ननीीं. ४/१५, ८/१५, २६/१५, २७/१५ अस े४ गुन् हे ीाखल करण्  ात ेलेले ेहेत. 
     तसेच सींगणक चोरीबाबत उस् माननीाबाी हहर पोलीस स् ्ेहननी  ेपे गु.र.ननीीं. ४५/१५ भा.ीीं.िव. 
कलम ४५४, ४५७ व ३८० अन् व े गुन् हा ीाखल ेहे. ीाखल गुन्   ाींचा तपास सुुध ेहे. 
(४) िवलींब ाालेला ननीाही. 

----------------- 
धनििडी (जज.पुणे) येथील पुणे-सातारा रस्त्यािरील उड्डाणपलुाया िामाबाबत 

(३) *  १४१९५   श्री.लभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) ाननीकवय  (िज.पुणे)  ेप ल पुणे-सातारा रस् ावरील उड्याणपुलाचे काम त ननी वग  ााली 
तरी सींप गत ननी ेसुुध अस्ननी सीर उड्याणपुलाच् ा कामास ीोननी वळेा मुीत वाढ ीेण् ात ेली 
ेहे, हे खरे ेहे का , 
(२) असल् ास, सीर पुलाच् ा बाींाकामास ीसुरी मुीत ही ठीननीाींक ३१ माचा, २०१५ प तं 
ीेण् ात ेली ेहे, हे ही खरे ेहे का , 
(३) असल् ास, सुरूवात ला उड्याणपुलाच् ा कामासािी मींज्र करण् ात ेलेल् ा दननीा  
पेषेता ककत  अदतररक्त खचा ााला ेहे, 
(४) असल् ास,  ाबाबत हासननीाननी ेचककह  केली ेहे का , चककह त का  ेढळ्ननी ेले व 
तीननीुसार हासननीाननी ेकोणत  का ावाही केली वा करण् ात  ेत ेहे, 
(५) ननीसल् ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत व सींबींणात उड्याणपुलाचे काम केव्हा प तं प्णा 
होणे अपेक्षषेतत ेहे ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सीर उड्याणपुलाच ेकाम म.ेजे.कुमार नन् रा्रकोजेक् ् लल. मुींबई 
 ाींननीा ३० मठहन्  ाच्  ा मुीत कररता ीेण्  ात ेले होते. कराराननीुसार सीर काम ठीननीाींक 
२७.६.२०१४ अखेरप तं प्णा करणे अपेक्षषेतत होत.े तपािप, उड्याणपलुाच्  ा कामामध्  े अयचण  
ेल्  ामुळे सीर काम िवठहत वेळेत प्णा होऊ हकले ननीाही, ही वस् तिुस्पत  ेहे. 
        ास् तव सीर कीं ्ा्ीारास ठीननीाींक ९.१२.२०१४ प तं ्रकपम मुीतवाढ ीेणेत ेलेली 
होत . परींतु वाढीव मुीत त ीेख ल उयाणपुलाच ेकाम प्णा ननी ााल्  ाननीे पुन् हा मुीतवाढ ीेण्  ाच  
का ावाही पुणे महाननीगरपाललका स् तरावर सुुध ेहे. 
(३) सीर उयाणपुलाच्  ा प्वादननी ोिजत भराव व सिव्हास रस् ता  ामध्  े बील ााल्  ाननीे मळ् 
ुधप े ४७.२७ को्ी रक् कमेच्  ा दननीिवीेमध्  े ुधप े ८.५० को्ी नतक  वाढ होऊननी दननीिवीेच  
सुााररत रक् कम ुधप े ५५.७७ को्ी नतक  ााली, अह  वस् तुिस्पत  ेहे. 
(४) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 
(५) सीर उड्याणपुलाच्  ा कामामा ल री. . हींकर महाराज मिा लगतच्  ा स् पादननीक ननीागरीकाींननी  
अॅ्रकोच रस्   ाकररता सलग भरावाजवज  वाढीव स् पॅननीच  मागण  केल्  ाननीे   ाठिकाण  ूक 
वाढीव स् पॅननी ्रकस् तािवत कुधननी   ाठिकाणाचे काम हात  घेण्  ात ेल्  ाननीे सीर उड्याणपुलाच्  ा 
कामास िवलींब ाालेला ेहे. सीर उयाणपुलाच े काम ठीननीाींक ३०.४.२०१५ प तं प्णा होणे 
अपेक्षषेतत ेहे. 

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

अहमदनगर जज हयात िाळू माकफयाांिडून पोलीसाची हत् या ला याबाबत. 

(४) *  १३९०७   श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.िभैि वपचड 
(अिोले) :   सन्माननीननी   मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) अहमीननीगर िजल् ह ात ल पिैण-पींढरप्र  ा पालख  मागाावरील जा कवाय च्  ा उजव्  ा 
कालव्  ाजवळ पोलीस ननीाईक री. .ठीपक भाऊसाहेब कोलते  ाींच  वाळ् माकफ ा सुरेह उफा  ्ीननी ्
कापसे  ाननीे दननीघणृ ह  ा केल्  ाच  घ्ननीा ठीननीाींक ३ फेब्रुवारी, २०१५ रोज  वा   ा सुमारास 
दननीीहाननीास ेली ेहे, हे खरे ेहे का , 
(२) असल्  ास, सीर ्रककरण  कोणत  कारवाई केली वा करण् ात  ेत ेहे, 
(३)  ननीसल्  ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  हो . तपािप, सीर गुन्   ात ल ेरोप  सुरेह ऊफा  िपननीु भरत 
कापस ेहा वाळ्माकफ ा असल्  ाच ेेढळ्ननी ेलेले ननीाही. 
(२)  सीर ्रककरण  ठीननीाींक ३.२.२०१५ रोज  हेवगाींव पोलीस िाणे  ेपे गुन् हा ननीद ी र. ४०/२०१५ 
अींतगात भारत   ीींयिवााननी सींठहतेच्  ा कलम ३०२, ३४ भारत   ह  ार का द् ाच्  ा कलम 
४/२५ ्रकमाणे त ननी ेरोप ींिवुधध् ी गुन् हा ीाखल करण्  ात ेला ेहे. सीर गुन्   ाच्  ा तपासात 
ूका ेरोप स अ्क करण्  ात ेली अस्ननी उवाररत ीोननी ेरोप ींननीा होा सुुध ेहे. 
(३) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

----------------- 
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रत् नाधगरी जज ्यामे ये हह बज हॉललडजे प्रा.लल. या  
िां पनीन ेगुांतिणूिदाराांची िेलेली फसिणूि 

  

(५) *  १२४२२   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
(१) र ननीाणगरी िजल्   ामध्  े ठह बज हॉललयजे ्रका.लल.  ा कीं पननी ननी ेप ा्ननी सहलीच्  ा ननीावाखाली 
ननीागररकाींच  सुमारे १०० को्ी ुधप ाींच  फसवण्क कुधननी कीं पननी च ेसींचालक अणाकारी कमाचारी 
फरार ााले असल्  ाच ेमाहे सयसबबर, २०१४ वा   ा ीर  ाननी दननीीहाननीास ेले ेहे, हे खरे ेहे 
का , 
(२) असल्  ास,  ाबाबत चककह  करण्  ात ेली ेहे का , 
(३) असल्  ास, चककह त का  ेढळ्ननी ेले व तीननीुगींगाननी े ीोग ींवर कोणत  का ावाही केली 
ेहे वा करण्  ात  ेत ेहे, 
(४) ननीसल्  ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) र ननीाणगरी िजल्   ामध्  े ठहीं बज हॉलीयजे ्रका.लल.  ा 
कीं पननी ननी ेसहलीींच्  ा ननीावाखाली फसवण्क केल्  ाबाबत केलेल्  ा तपासामध्  े ूक्ण १६,३९,२००/- 
ुधप ाींच  फसवण्क ााल्  ाच े दननीष पन् ननी ााले ेहे. 
     ्रककरण  ठीननीाींक १२.०२.२०१५ रोज  र ननीाणगरी रामाम ण पोलीस स् ्ेहननी  ेप े गुरननीीं. 
१८/२०१५ भाीींिवसीं कलम ४०६, ४२०, ३४ तसचे महाराष र िेिवीाराींच्  ा (िव त   सींस् पामा ल) 
ठहतसींबींााच े सींरषेतण अणादननी म १९९९ च े कलम ३ व ४ ्रकमाणे गुन् हा ीाखल कुधननी ३ 
ेरोप ींननीा अ्क करण् ात ेली ेहे तर २ ेरोप ींननीा स ेरप स  ४१ (अ) ्रकमाणे ननीो्ीस 
ीेण्  ात ेलेली ेहे. गुन्   ाचा पढुील तपास चाल ्ेहे. 
(४) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

----------------- 
पुणे येथील येरिडा िारागहृा या अांडा सलेमधील गुन् हेगारान ेमोबाईल  

िरुन अडीच हजार िॉ स िे याच ेआ्ळयाबाबत 

(६) *  ८८५४   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.रुपशे  हात्र े(लभिांडी पूिच), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(रा हपूरी), अॅड.यशोमती िािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), 
श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), 
श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) पुणे  ेप ल  ेरवया कारागहृात ल अींया सेलमध्  े ीषेतता िवभागाननीे माहे म,े २०१४ मध्  े 
घेतलेल्  ा ायत त सराईत गुन् हेगार मुन् ननीा हेख  ाचेकय ेमोबाईल ेढळ्ननी ेला अस्ननी सीर 
ेरोप ननी े मोबाईलवुधननी ्ोळ त ल साप ीार, ननीातेवाईक, लम्  ाींननीा अय च हजार कॉल् स 
केल्  ाच  बाब ठीननीाींक १९ जाननीेवारी, २०१५ रोज  वा  ासुमारास दननीीहाननीास ेली ेहे, हे  
खरे ेहे का , 
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(२) असल्  ास, सीर ्रककरण  हासननीाननीे कोणत  कारवाई केली वा करण् ात  ेत ेहे, 
(३) ननीसल् ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सीर मोबाईल ीषेतता पपकाननी ेघेतलेल्  ा ायत मध्  े सापयला ननीस्ननी 
कारागहृात ल अणाका- ाींननी  ठीननीाींक ०६.०५.२०१४ रोज  घेतलेल्  ा ायत मध्  े मोबाईल जप् त 
केलेला ेहे. सीर मोबाईलवुधननी बींी ाननीे कॉल केल्  ाचे दननीीहाननीास ेले ेहे. 
(२) व (३) सीर ्रककरण  बींी ावर  ेरवया पोलीस स् ्ेहननी  ेप े गु.र.ननीीं.३१२६/२०१४ 
भा.ी.िव.र.१८८,३५३ अन् व े कारागहृात अननीणाकृतपणे अवैा वस् तु बाळगल्  ा्रककरण  गुन् हा 
ीाखल करण्  ात ेला ेहे. सीर ्रककरण  सकृतीहाननी  ्रकपमतक कताव्  ात दननीष काळज पणा 
ेढळ्ननी ेलेल्  ा ५ कमाचा- ाींननीा दननीलींब त करण्  ात ेले अस्ननी िवभाग   चककह  सुुध 
करण्  ात ेली ेहे. 
         तसेच अहा घ्ननीाींननीा ेळा बसण्  ाकररता ्रकदतबींाा मक स् वुधपाच्  ा 
उपा  ोजननीाननीुसार २२ मोबाईल जामर, १३५ स .स .ठ्.व् ही. कॅमेरे बसिवण्  ात ेले ेहेत. 
तसेच तपासण करीता १२ मे्ल सय्ेक् ्र िवकत घेण्  ात ेले ेहेत. 

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

मुांबईतील लमिी नदी या सुशोलभिरणाचे िाम िळेेत पूणच िरण् याबाबत 
  

(७) *  ७५०९   अॅड.आलशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मुींबईत ल लमिी ननीीीच े ुधीं ीीकरण, खोलीकरण, स् वच् छता ेणण सुहोलभकरण करण्  ाचा 
का ारम महाननीगरपाललका ेणण ूमूमेरय ूननीे हात  घेतला अस्ननी  ासािी  ा ीोन् ही 
 ीं्णाींननी  लमळ्ननी ेताप तं ुधप े १०५७ को्ी  खचा केला ेहे, हे खरे ेहे का , 
(२) तसेच, सीर काम हे सननी २०१० प तं प्णा करण्  ाच  मुीत असताननीाही  ा कामाला त ननी 
वेळा वाढीव मुीत ीेऊननी ते ेता २०१७ सालाप तं प्णा करण्  ात  ेणार ेहे, हे ही खरे ेहे 
का , 
(३) असल्  ास, सीर कामाला मुीतवाढ ीेण्  ामाग ल सवासााारण कारणे का  ेहेत, 
(४) तसेच, लमिी ननीीीचे हे काम ठीलेल्  ा मुीत त प्णा करण्  ासािी हासननीाननीे कोणत  
उपा  ोजननीा केली ेहे वा करण्  ात  ेत ेहे, 
(५) ननीसल्  ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबईत ल लमिी ननीीीच े ुधीं ीीकरण, खोलीकरण स् वच् छता ेणण 
सुहोलभकरण करण्  ाचा का ारम बहृन् मुींबई महाननीगरपाललका ेणण मुींबई महाननीगर ्रकीेह 
िवकास ्रकाणाकरणाननी े हात  घेतला असन्नी  ासािी  ा ीोन् ही  ीं्णाींननी  लमळ्ननी ेताप तं 
११०१.६६ को्ी ुधप े खचा केला ेहे. 
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(२) व (३) सीर ्रककल् पामध्  े बाा त असणा- ा बाींाकामाींचे दननीष कासननी व पनुनीावसननी करण्  ास 
लागणारा अवा  तसेच ्रककल् पामध्  े बाणात असलेल्  ा जलमननी च ेभ्सींपाीननी ्रककर ेस लागणारा 
अवा  न  ाीी कारणाींमुळे सीर ्रककल् प प्णा ाालेला ननीाही. 
      तपािप मुींबई महाननीगर ्रकीेह िवकास ्रकाणाकरणामाफा त ९१ ्क् के काम प्णा ााले 
अस्ननी, उवाररत काम सयसबबर २०१५ प तं प्णा करण्  ाचे ्रकस् तािवत ेहे. तसेच बहृन् मुींबई 
महाननीगरपाललकेमाफा त सननी २०१७ प तं काम प्णा होणे अपेक्षषेतत ेहे. 
(४) हासननीामाफा त अदतरमणे दननीष कासननीासािी तसेच न्  ा ाल  ननी ्रककरणे व भ्सींपाीननी न  ाीी 
काम ेवेळेत प्णा करण्  ासािी सींबींणात ्रकाणाकरणाकय ेपािपुरावा करण्  ात  ेतो. 
(५) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

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

उ हासनगर महानगरपाललिा षेेतत्रात बालधनुी नदी या किनाऱ् यालगत मोनाचच  
बब डसचिडून िरण् यात आले या अनधधिृत बाांधिामाबाबत 

  

(८) *  ६६४७   श्री.गणपत गायििाड (ियाण पूिच), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) उल् हासननीगर महाननीगरपाललका षेेत्ात वालाुननी  ननीीीच्  ा ककननीा  ालगत मोननीाचा लबल् यसा 
कय्ननी अननीणाकृत बाींाकाम सुुध ेहे, हे खरे ेहे का , 
(२) असल्  ास,  ा ठिकाण  मोननीाचा लबल् यसा  ा िवकासकास बाींाकाम करण् ास परवाननीग  
ीेण्  ात ेली ेहे का ,  
(३) असल्  ास,  ा ठिकाण  मोननीाचा लबल् यसा  ा िवकासकाननी े ननीीी ककननीारी िवननीा परवाननीग  
सींरषेतण लभींत उभारली असल्  ाननी ेेजुबाज्च्  ा वस् त मध्  े ननीीीच ेपाण  लहरल्  ाननी ेननीागररकाींननीा 
अननीेक समस्  ाींननीा सामोरे जाव े लागत असल् ासींीभाात स् पादननीक लोक्रकदतदननीा ींननी  वारींवार 
प्व्  वहार कुधननीही कोणत ही का ावाही करण् ात  ेत ननीाही, हे ही खरे ेहे का , 
(४) असल् ास,  ा्रककरण  हासननीाननीे चककह  केली ेहे का ,  ाननीुसार सींबींणात िवकासकावर 
कोणत  कारवाई केली वा करण् ात  ेत ेहे, 
(५) ननीसल् ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे ननीाही. 
(२) उल् हासननीगर महाननीगरपाललकेमाफा त मे. माननीाचा सॉली्ेअर ूल.ूल.प .  ाींननीा ठीननीाींक 
२१.०१.२०१३ रोज च्  ा प्ान् व े, रठहवास  व वाणणज्   वापरासािीच्  ा तळघर स िस््ल् ् स ७ 
मजले असलेल्  ा १६ नमारत ींच्  ा बाींाकामासािी परवाननीग  ीेण्  ात ेली ेहे. 
(३) व (४) सीर बाींाकामास परवाननीग  ीेताननीा उल् हासननीगर महाननीगरपाललकेमाफा त अदननी लमतता 
ााल्  ाबाबतच् ा तरारी उल् हासननीगर महाननीगरपाललकेस ्रकाप् त ााल्  ा हो  ा. ्रकाप् त तरारीींच  
े ुक् त, उल् हासननीगर महाननीगरपाललका  ाींच्  ामाफा त ठीननीाींक १९.१२.२०१४ रोज  स् वतीं् 
सुननीावण  घेण्  ात ेली. सीर सुननीावण त ल दननीणा ाननीुसार, महाननीगरपाललकेमाफा त ठीननीाींक 
२२.१२.२०१४ रोज च्  ा प्ान् व े बाींाकाम परवाननीग च  मळु ननीस् त  सींचालक, ननीगररचननीा, पुणे 



7 

 ाींचेकय ेअलभ्रका  व मागाीहाननीाकरीता पाििवण्  ात ेली ेहे. सींचालक, ननीगररचननीा पुणे  ाींच े
अलभ्रका  ्रकाप् त ााल्  ाननीींतर उल् हासननीगर महाननीगरपाललकेमाफा त पुढील का ावाही करण्  ात 
 ेईल. तपािप, तुताास सीर बाींाकामास महाननीगरपाललकेमाफा त स् पणगत  ीेण्  ात ेली ेहे. 
(५) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

----------------- 
मुांबईतील िस् तुरबा रु णालयातील (भायखळा) महहला िैद्यिीय  

अधधिारी याांनी िेलेया फसिणूिीबाबत 

(९) *  १५०५५   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीननी   
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मुींबईत ल  कस् तुरबा ुध णाल ात ल (भा खळा) मठहला वैद् क   अणाकारी लहवननीींीा लावींय 
 ाींननी  वैद् क   महािवद् ाल ात ्रकवेह लमळव्ननी ीेण्  ाचे ्रकलोभननी ीाखव्ननी ीोननी िवद् ार्थ  ांच  
रूप े २३ लाख १३ हजाराींच  फसवण्क केल्  ा्रककरण  पोलीसाींननी  ठीननीाींक ३ फेब्रुवारी, २०१५ 
रोज  वा   ासमुारास अ्क केली ेहे, हे खरे ेहे का , 
(२) असल्  ास,  ा्रककरणाच  हासननीाननीे चककह  केली ेहे का , 
(३) असल्  ास, चककह त का  ेढळ्ननी ेले व  ाननीसुार कोणत  कारवाई करण् ात ेली वा 
 ेत ेहे, 
(४) ननीसल्  ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हो . 
(३) सीर ्रककरण  मठहला वैद् क   अणाकारी लहवननीींीा लावींय  ाींननी  ीखलपा् गुन् हा केल्  ाचे 
दननीष पन् ननी ााल्  ाननीे   ाींचेिवुधध् ी ेराम पाया पोलीस स् ्ेहननी  ेपे गुरर. १४/१५ भाीींिवसीं कलम 
४२०, ४०६, ३४ अन् व े ठीननीाींक १७.०१.२०१५ रोज  गुन् हा ीाखल करण्  ात ेलेला ेहे. 
     सीर ्रककरण  मठहला ेरोप   ाींननीा ठीननीाींक ०३.०२.२०१५ रोज  अ्क करण्  ात ेलेली 
अस्ननी सीर अ् क मठहला ेरोप कय्ननी पोलीस कोिय  ीर  ाननी फसवण्क ाालेली काही ूक 
रक् कम हस् तगत करण्  ात ेलेली ननीस्ननी, अ्क मठहला ेरोप स स् न्  ा ाल ाननीे ठीननीाींक 
२५.०२.२०१५ रोज  ला क जाम ननीावर मुक् त केलेले ेहे. सीर ्रककरण  ूका पाठहजे 
ेरोप ताचा होा घेणे चाल् ेहे. 
      सीरचा गुन् हा तपासाा ननी ेहे. 
(४) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही.  

----------------- 
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अनतत पाली रोड (जज.सातारा) येथील इमरसन क् लायमेट टेक् नॉलॉजी 
 इांडडया लललमटेड या िां पनीत स्थाननिाांना िाम लमळणेबाबत 

(१०) *  १५५६५   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अस् लम शेख (मालाड पजश्चम),     
श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्तार (लसलोड) :   सन्माननीननी   िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) अदतत पाली रोय (िज.सातारा)  ेप ल नमरसननी क् ला मे् ्ेक् ननीॉलॉज  नींसय ा लललम्ेय  ा 
कीं पननी च्  ा उभारण  ीर  ाननी काम करणा  ा स् पादननीक कामगाराींननीा कीं पननी त सामाव्ननी 
घेण्  ाबाबतच ेसननी १९९७ मध्  े कीं पननी माफा त ेश् वासननी ीेण्  ात  ेऊननीही कीं पननी  व्  वस् पापननीाननी े 
स् पादननीक कामगाराींननीा कामावर घेण्  ात ेले ननीसल्  ाच े माहे जाननीवेारी, २०१५ मध्  े वा   ा 
सुमारास दननीीहाननीास ेले ेहे, हे खरे ेहे का , 
(२) असल्  ास, सीर कीं पननी त ता पुर  ा स् वरूपात काम ीेऊननी स् पादननीक भ्म पु् असलेल्  ा  
कमाचा- ाींननीा कीं पननी ननी े सननी २०१० पास्ननी कोणतेही कारण ननी ीेता कामावरूननी कम  केले 
असल्  ाननी ेसीर कीं पननी त कामावर घेण्  ासींीभाात वारींवार कीं पननी  व्  वस् पापननीाकय ेअजा करूननीही 
कामावर घेतले ननीसल्  ाननी े कमाचा  ाींननी    ासींीभाात ल दननीवेीननी मा.कामगार मीं्   ाींननीा    
ठीननीाींक १३ जाननीेवारी, २०१५ रोज  वा   ा समुारास साीर केले ेहे, हे ही खरे ेहे का , 
(३) असल्  ास, कामावरूननी कम  करण्  ात ेलेल्  ा कामगाराींननीा कामावर घेण्  ाबाबत हासननीाननी े
कोणत  का ावाही केली वा करण्  ात  ेत ेहे, 
(४) अद् ाप, कोणत च का ावाही करण्  ात ेली ननीसल्  ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे ननीाही. 
(२) व (३) हे खरे ननीाही. 
     तपािप,  सहाय् क कामगार े ुक् त, सातारा  ाींच्  ा का ााल ात सननी २००८ त े सननी 
२०१०  ा कालावा त ता पुर  ा कीं ्ा्ी स् वुधपात ल ूक्ण १२ कामगाराींननीा व्  वस् पापननीाननी ेकम  
केल्  ाबाबतच  तरार माहे ननीोव् हबबर व सयसबबर मध्  े ्रकाप् त ााली अस्ननी दद् ोणगक िववाी 
अणादननी म, १९४७ च्  ा कलम २ (अ) अींतगात का ावाही सुुध ेहे. 
       तसेच कीं पननी  व्  वस् पापननीाकय ेवारींवार अजा कुधननीही कामावर घेत ननीसल्  ाचे दननीवेीननी 
कमाचा- ाींननी  मा. मीं्  (कामगार)  ाींननीा ठीननीाींक १३/०१/२०१५ रोज  वा   ा सुमारास साीर 
केल्  ाच ेेढळ्ननी  ेत ननीाही. 
(४) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

----------------- 
बुल्ाण् यातील री ी व् हॉ व् ह योजनेया पाणी वितरण व् यिस् थेबाबत 

  

(११) *  ११५६०   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुल्ाणा) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) बुलढाण्  ात ल पाण  िवतरण व्  वस् पेत ल ीोग ीरु करण्  ासािी कराव ाच्  ा री   व् हॉल् व् ह 
 ोजननीेच ेकाम सननी २०१० पास्ननी ्रकलींलबत ेहे, हे खरे ेहे का , 
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(२) असल्  ास, सीर काम ्रकलींलबत असण् ाच  कारणे का  ेहेत, 
(३) तसेच वगााकािी त ननी ी.ल.घ.म . पाण्  ाच  होणारी गळत  रोखण्  ासािी ही  ोजननीा सषेतम 
ेहे का , 
(४) असल् ास, सीर  ोजननीेचे काम केव् हाप तं प्णा होणे अपेक्षषेतत ेहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) बुलढाणा हहरात ल पाण  िवतरणात ल ताींल्क ीोग ीर् करणे 
व हहरात ल सवा ननीागरीकाींननीा सम्रकमाणात व प्रेहा ीाबाननी ेपाण  परुविा करणे हे री   व् हॉल् व् ह 
 हणजेच री   ाोननी  ोजननीचेे वैलहष ्  ेहे.  ाकररता ुधप े ७४.८६ लषेत ककीं मत च ेअींीाजप्क 
महाराष र ज वननी ्रकाणाकरण बलुढाणा  ाींचकेय्ननी त ार करण्  ात ेले.   ाअींतगात सननी २०१०-
११ मध्  े स् वतक ननीगर पररगीेच्  ा दननीा  मा्ननी ुधप े ३५ लषेत ुधप े नतका दननीा  महाराष र 
ज वननी ्रकाणाकरण बुलढाणा  ाींननीा ीेण्  ात ेला. उवाररत दननीा  उपल ा ननी ााल्  ाननीे काम े
अप्णा राठहली.  
       तीननीींतर सननी २०१३ मध्  े ननीव्  ाननी े ुध. १२८.१४ लषेत ककीं मत च े अींीाजप्क त ार 
करण्  ात ेले व िजल् हाणाकारी  ाींननी  १३ व्  ा िव त े ोगाच् ा दननीा त्ननी मींजुर केल्  ाननीुसार 
ुध. ६६.१२ लषेत नतका दननीा  ठीननीाींक २.११.२०१३ रोज  महाराष र ज वननी ्रकाणाकरण बुलढाणा 
 ाींचेकय ेजमा करण्  ात ेला.  हणजेच ूक्ण ुधप े १०१.१२ लषेत नतका दननीा  (८० ्क् के) 
ननीगरपररगीेमाफा त उपल ा करण्  ात ेला ेहे. ठीननीाींक ०२.०१.२०१५ रोज  ननीव ननी कीं ्ा्ीारास 
का ाारींभ ेीेह ीेण्  ात ेला अस्ननी सीर कामे ्रकगत पपावर ेहेत. त  कामे ठीननीाींक 
१५.०४.२०१५ प तं प्णा करण्  ाचे दननी ोिजत ेहे. 
(३) व (४) सीर  ोजननीा सषेतम अस्ननी  ा  ोजननीेच ेकाम महाराष र ज वननी ्रकाणाकरण बलुढाणा 
 ाींचेमाफा त सुुध ेहे व त  काम ेतातय ननी ेपुणा करण्  ात  ेईल.  

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

धुळे शहरातील बडोदा बँिे या मखु् य शाखेतून रोिड चोरीस गे याबाबत 
  

(१२) *  ५८५९   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) ाुळे हहरात ल गल् ली र. ५ मा ल बयोीा बँकेच्  ा मु   हाखेत्ननी स् रॉग ुधममा ल 
दतजोरीत्ननी ९६ लाख ुधप ाींच  रोकय चोरीस गेल्  ाच  घ्ननीा ठीननीाींक १७ जाननीेवारी, २०१५ रोज  
वा   ा समुारास दननीीहाननीास ेली ेहे, हे खरे ेहे का , 
(२) असल्  ास, ाुळे हहरात ल ेााीननीगर पोलीसाींननी  अज्ञात त ननी जणाींिवुधध् ी गुन् हा ीाखल 
केला ेहे, हे ही खरे ेहे का , 
(३) असल् ास,  ा ्रककरण  हासननीाननीे चककह  केली ेहे का , चककह त का  ेढळ्ननी ेले 
व    ाननीुसार कोणत  कारवाई करण्  ात ेली वा  ेत ेहे, 
(४) ननीसल् ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हो , हे खरे ेहे. 
(२) हो , ्रकाप् त कफ ााीीवुधननी ३ अज्ञात नसमािवुधध् ी ेााी ननीगर पोलीस स् ्ेहननी  ेपे गु.र.ननीीं. 
१०/२०१५ भा.ीीं.िव. कलम ४५७, ३८० व ४६५ अन् व े ठी. १७/०१/१५ रोज  गुन्   ा ननीद ीिवण्  ात 
ेला ेहे. 
(३)  गुन्   ाच्  ा तपासात ९ ेरोप  दननीष पन् ननी ााले अस्ननी   ापैक  ७ ेरोप ींननीा अ्क 
करण्  ात ेली ेहे. अ्क ेरोप  न्  ा ाल  ननी कोिय त ेहेत. 
     सीर गुन्   ात चोरीस गेलेल्  ा ुध. ९६,०६,०१७/- रकमेपैक  ेताप तं ुध. ७८,९७,०००/- 
नतक  रक् कम हस् तगत करण्  ात ेली ेहे. 
     सीर गुन्   ात दननीष पन् ननी ाालेले उवाररत २ ेरोप ींननीा अ्क करणे व उवाररत रक् कम 
हस् तगत करण्  ाबाबतचा तपास सुुध ेहे. 
(४) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

----------------- 
  
दादर (प) मुांबई येथील िािासाहेब गाडगीळ मागच जस्थत लोिमान्य नगर वप्रयदशचनी सहिारी  

गहृननमाचण सांस्थेया पुनविचिास प्रिपात लालेया गैरप्रिाराची चौिशीबाबत 
  

(१३) *  ८८४१   श्री.सुननल लशांदे (िरळी) :   सन्माननीननी   गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) ीाीर (प), मुींबई  ेप ल काकासाहेब गायग ळ मागा िस्पत लोकमान्  ननीगर ि्रक ीहाननी  
सहकारी गहृदननीमााण सींस्पेच् ा पनुनीिवाकास ्रककल्पात ल फसवण्क, गैर्रककार व अदननी लमततेच  
चककह  करण् ाबाबत स्पादननीक लोक्रकदतदननीा   ाींननी  ठीननीाींक २९ सयसबबर, २०१४ रोज  वा 
  ासुमारास मा. मु मीं्   ाींननीा दननीवेीननी ठीले ेहे, हे खरे ेहे का , 
(२) असल् ास,  ा्रककरण  हासननीाकय्ननी चककह  करण् ात ेली ेहे का , चककह त का  
ेढळ्ननी ेले व ीोग ींिवुधध्ी कोणत  कारवाई करण् ात ेली वा  ेत ेहे, 
(३) ननीसल् ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) व (२) मा.ेमीार री. .सुदननील लहींीे  ाींननी  मा.मु  मीं्  महोी ाींस 
पाििवलेले ठी. २९.१२.२०१४ च े दननीवेीननी  ा िवभागात ्रकाप् त ााले अस्ननी सीर दननीवेीननी व 
  ासोबतच  सहप् े मु   अणाकारी, मुींबई नमारत पुननीराचननीा मींयळ  ाींचेकय े पािव्ननी 
दननीवेीननी/सहप्ात ननीमुी बाब ींच्  ा अननीुगींगाननीे चककह /हाहदननीहा कुधननी   ाबाबतचा स् व ींस् पष ् 
अहवाल हासननीास साीर करण्  ाबाबत कळिवण्  ात ेले ेहे. अहवाल ्रकाप् त ााल्  ाननीींतर  ा 
्रककरण  पुढील दननी मोणचत का ावाही करण्  ात  ेईल. 
(३) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

----------------- 
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मुांबईतील िललना येथील टॅि प्रॉपटी येथ ेआरक्षषेतत क्रीडा सांिुलाया  
तलािात भराि टािून िेलेले अनतक्रमण 

(१४) *  १२१९८   श्री.सांजय पोतनीस (िललना) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मुींबईत ल कललननीा  ेप ल ्ॅक ्रकॉप्ी  ेपे ेरक्षषेतत र या सींकुलाच् ा अींीाजे १३ ूकर 
जागेवर तलावात भराव ्ाक्ननी  अदतरमण करण् ाचे काम सुुध असल् ाच े माहे जाननीेवारी, 
२०१५ मध् े वा  ासुमारास दननीीहाननीास ेले ेहे, हे खरे ेहे का , 
(२) असल् ास, उक्त १३ ूकर जलमननी वर ेरषेतण असताींननीा ेरक्षषेतत ठिकाण  तलावात भराव 
्ाक्ननी केलेले अदतरमण ह्व्ननी सुसज्ज र या सींकुल उभाुधननी तपेे र या ्रकलहषेतण कब द्र सुुध 
करण् ाबाबत स्पादननीक लोक्रकदतदननीा ींननी  ठीननीाींक ७ फेब्रुवारी, २०१५ रोज  वा  ासुमारास 
मा.हाले  लहषेतण, करया व  ुवक कल् ाण मीं्   ाींननीा दननीवेीननी ठीले ेहे, हे ही खरे ेहे 
का , 
(३) असल् ास, उक्त दननीवेीननीाच् ा अननीुगींगाननी ेहासननीाननीे चककह  केली ेहे का , चककह त का  
दननीषपन्ननी ााले व  ाननीुसार उक् ा करया सींकुलाच्  ा जागेवरील अदतरमण ह्िवण् ाबाबत 
हासननीस्तरावर कोणत  का ावाही केली वा करण् ात  ेत ेहे, 
(४) ननीसल् ास,  ाच  कारणे का  ेहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे ननीाही. जाननीेवारी, २०१५ मध्  े वा   ा सुमारास कललननीा ्ँक 
 ेपे तलावात भर ्ाक्ननी अदतरमण करण्  ाच ेकाम सुुध असल्  ाच ेदननीीहाननीास ेले ननीाही. 
(२) स् पादननीक लोक्रकदतदननीा   ाींननी  हाले  लहषेतण, करया व  ुवक कल्  ाण मीं्   ाींननीा ठीननीाींक ७ 
फेब्रुवारी, २०१५ रोज  दननीवेीननी ठीले हे खरे ेहे. 
(३) ठीननीाींक १९.०३.२०१५ रोज च्  ा प्ान् व े सीरचे दननीवेीननीावर दननी माननीुसार ेवश्  क 
का ावाही कुधननी अननीुपालननी अहवाल हासननीास पाििवण्  ाच्  ा स्चननीा बहृन् मुींबई महाननीगरपाललकेस 
करण्  ात ेल्  ा ेहेत. 
(४) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

----------------- 
िो हापूर शहरामे ये ि युननष्ट् ट पषेताचे ् येष्ट् ि नेते िॉ. गोविांदराि पानसरे 

 याां या मारेि-याांना अटि िरण् याबाबत 

(१५) *  १४८९२   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळिा), श्री.गणपतराि देशमुख (साांगोले), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.रवि राणा (बडनेरा) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) कोल् हाप्र हहरामध्  े क  दुननीष ् पषेताचे ज्  ेष ि ननीेते कॉ. गोिवींीराव पाननीसरे व   ाींच्  ा 
प ननी वर   ठीननीाींक  १६ फेब्रुवारी २०१५ रोज  सकाळ   भररस्   ात गोळ बार कुधननी खुननी  हल् ला 
करण्  ात ेला ेहे, हे खरे ेहे का , 
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(२) असल्  ास, अहा ्रककारचा खनुनी  हल् ला करण्  ात  ेणार असल्  ाच  ामक च  प् े   ाींननीा 
ेली होत , हे ही खरे ेहे का , 
(३) असल्  ास, खुननी  मारेक- ाींननीा अ्क करण्  ात ेली ेहे का , 
(४)  ननीसल् ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हो . 
(२) कॉ. गोिवींीराव पाननीसरे  ाींच्  ावरील हल् ल्  ाच्  ा अननीुगींगाननी े तपासावेळ  पोललसाींननी    ाींच े
ननीातेवाईक व ठहतसींबींा   ाींचेकय े चककह  करीत असताननीा   ाींननी  ूक दननीननीाव  प् ेले 
असल्  ाच  माठहत  पोललसाींननीा ठीली ेहे.  ा प्ामध्  े कॉ. गोिवींीराव पाननीसरे  ाींननीा ्रक  षेत 
मारण्  ाच  ामक  ीेण्  ात ेलेली ननीाही. सीर प्ामा ल मजकुराच्  ा अननीुगींगाननीे सखोल तपास 
सुुध ेहे. 
(३) व (४) सीर ्रककरण  राजारामपुरी पोलीस िाणे  ेप ेठी. १६.२.२०१५ रोज  गुन् हा ननीद ी र. 
३९/२०१५ भारत   ीींयिवााननी सींठहतेच्  ा कलम ३०७,३४ सह ेमा अॅक् ् कलम ३,२५ ्रकमाणे ठी. 
१६.२.२०१५ रोज  गुन् हा ीाखल करण्  ात ेला ेहे. वररष ि पोलीस अणाका- ाींननी  ता काळ 
घ्ननीास् पळ  भे् ीेऊननी तपासाबाबत पुढील स्चननीा ठील्  ा. ीहहतवाी िवरोा  पपक, पुणे व 
मुींबई  ाींननी  घ्ननीास् पळ  भे् ठीली असन्नी   ाींच  तपासकाम  मीत घेण्  ात ेली ेहे. कॉ. 
गोिवींी पाननीसरे  ाींच्  ा ललखाणाच्  ा सींीभााननी े तसेच  ाींच् ा िविवा का ारमाींच् ा सींीभााननीे 
दननीमााण ाालेल्  ा वाीाबाबत गोपननी   व उघय तपास करण्  ात ेला. कननीाा्क व गोवा  ा 
हेजारील राज्  ाींच्  ा पोलीसाींह  सींपका  साा्ननी तपासासािी मीत घेण्  ात ेली. िविवा 
गुन्   ाींत ल ूक्ण १७९ सराईत गुन् हेगाराींकय े ्रक  षेत तपास करण्  ात ेला अस्ननी अणाक 
तपास जारी ेहे. गुन् हा उघयक स ेणण्  ाच्  ा ष्ष ्ीननीे तपासासािी ूक्ण व स तपास पपके 
ननीेमण्  ात ेली अस्ननी तपास सुुध ेहे.  

----------------- 
िाणे पोलीस आयुक्तालयाांया हद्दीत गुन्हेगारीचे प्रमाण िा्याबाबत  

(१६) *  ८२३६   श्री.सांजय िेळिर (िाणे शहर), श्री.गणपत गायििाड (ियाण पूिच), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) श्री. बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री. अजय चौधरी (लशिडी), श्री. हहतेंद्र िािूर (िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर) :   
सन्माननीननी   मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) िाणे पोलीस े ुक् ताल   ाींच्  ा हद त असणा- ा िाण े हहरासह कल्  ाण-यद लबवली-
लभवींय -उल् हासननीगर-अींबरननीाप  ापररसरात पोलीसाींचा गुन् हेगाराींवर कोणताच ााक राठहला ननीसन्नी 
चोरट ाींननी  पोलीसाींवर हल् ले केले अस्ननी, चो- ा, घरफोड् ा, मठहलाींच्  ा गया ात ल सोन्  ाच े
ीाणगननीे लाींबिवणे तसेच माहे जाननीवेारी त ेज्ननी, २०१४  ा कालावा त त बल ५० ह  ा व ९३ 
बला काराच्  ा घ्ननीाींच  ननीद ी करण्  ात ेली ेहे, हे खरे ेहे का , 
(२) असल्  ास, उक् त ्रककरण  हासननीाननीे चककह  केली ेहे का ,   ाननीुसार का ीा व 
सुव्  वस् पा अबाणात राखण्  ासािी हासननीाननी ेकोणत  उपा  ोजननीा केली वा करण्  ात  ेत ेहे, 
(३) ननीसल्  ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पोलीसाींचा गुन् हेगारावर ााक राठहलेला ननीाही, हे खरे ननीाही. 
    चोरट ाींननी  पोलीसाींवर हल् ले केलेबाबत िाणे पोलीस े ुक् त पररसरात ल जाननीेवारी २०१४ 
ते ज्ननी, २०१४  ा कालावा त ६ घ्ननीा घयल्  ा ेहेत.   ाबाबत ७ गुन् हे ीाखल असन्नी, १६ 
ेरोप ताींननीा अ्क करण्  ात ेलेली ेहे. 
     तसेच िाणे पोलीस े ुक् त पररसरात ल जाननीेवारी, २०१४ ते ज्ननी, २०१४  ा कालावा त 
चोरीचे १५६४ गुन् हे ीाखल अस्ननी   ापैक  ३७९ गुन् हे उघयक स ेले ेहे.   ात ूक्ण ६६६ 
ेरोप ींननीा अ्क केलेली ेहे.   ात ल ूक्ण ुध. १२७०३४२६२ चोरीस गेलेल्  ा मालापकै  
२६२२१६६९ ुधप ाींच  मालम ता हस् तगत करण्  ात ेलेली ेहे. 
     ननीम्ी कालावा त घरफोय च े८४० गुन् हे ीाखल अस्ननी   ापैक  २३१ गुन् हे उघयक स ेले 
ेहे.   ात ूक्ण ५३३ ेरोप ींननीा अ्क केलेली ेहे.   ात ल ूक्ण १८२०५४३६६ ुधप े 
चोरीस गेलेल्  ा मालापैक  १६०३४३४४ ुधप ाींच  मालम ता हस् तगत करण्  ात ेलेली ेहे. 
     ननीम्ी कालावा त मींगळस्् चोरीच े ४३७ गुन् हे ीाखल अस्ननी   ापैक  २३१ गुन् हे 
उघयक स ेले ेहे.   ात ूक्ण ३९४ ेरोप ींननीा अ्क केलेली ेहे.   ात ल ूक्ण 
२७८८३१९९ ुधप े चोरीस गेलेल्  ा मालापैक  ९४६९०६१ ुधप ाींच  मालम ता हस् तगत करण्  ात 
ेलेली ेहे. 
     ननीम्ी कालावा त खुननीाच े६१ गुन् हे ीाखल अस्ननी   ापकै  ५३ गुन् हे उघयक स ेले ेहे. 
  ात ूक्ण १२१ ेरोप ींननीा अ्क केलेली ेहे. तसेच, बला काराचे ११६ गुन् हे ीाखल अस्ननी 
  ापैक  ११४ गुन् हे उघयक स ेले ेहे.   ात ूक्ण १३९ ेरोप ींननीा अ्क करण्  ात ेलेली 
ेहे. 
(२) िाणे पोलीस े ुक् ताल  पररसरात का ीा व सुव्  वस् पा अबाणात राखण्  ासािी पोलीस 
िाण्  ाींच ेहद त अहा ्रककारच्  ा घ्ननीा घयु ननी े  ाकरीता पररमींयळ तसेच पोलीस िाणे स् तरावर 
हाींतता व मोहल् ला कलम्ी सीस्  , रठहवाह  सोसा ट ाींत ल अध्  षेत व सीस्  , जेष ि 
ननीागररक, मठहला ीषेतता सीस्  , ज् वलेसा ीकुाननीीार  ाींच्  ा वेळोवेळ  बैिका घेव्ननी   ाींननीा 
मागाीहाननीपर सुचननीा ीेव्ननी स् वतकचे व नतराींचे सुरक्षषेतततेबाबत सतका  व जागतृ राहणेबाबत 
ेवाहननी करण्  ात  ेते. 
     तसेच पोलीस िाण्  ाींचे हद त मोक्  ाचे ठिकाण  तसेच रठहवाह  सोसा ट ाींमध्  े, 
ूस.्ी.स् ्ॅय, ररषेता स् ्ॅय, मॉल् स, ननीाट गहृ, णच्प्गहृ, बाजारपेिा व गीीच्  ा ठिकाण  
ननीागररकाींननीा सतका  व जागतृ राहणेबाबत जाहीरात च े फलक लाव्ननी ननीागरीकाींननीा ेवाहननी 
करण्  ात  ेते. वाढत असलेली गुन् हेगारी मोय त काढण्  ासािी पोलीस िाणे हद त ठीवसा व 
रा्क पोलीसाींच  सतका  गस् त, ब ्माहाल व मोबाईल पेरोललींग, कफक् स पॉई् ननीमेुननी अचाननीकपणे 
ननीाकाबींीी व कद ब ींग ऑपरेहननीचे े ोजननी केले जाते. 
(३) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

----------------- 
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मुांबईतील देिनार ित्तलखाना डहाणूया पु्े स्थलाांतरीत िरण् याबाबत 
 

(१७) *  १५५०८   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) ेलह ा खींयात ल सवाात मोिा असलेला मुींबईत ल ीेवननीार कतलखाननीा यहाण्च् ा पुढे 
ेठीवास  षेेत्ात ल पाच हजार ूकर जागेत हलिवण् ाचा दननीणा  घेतला असल् ाचे ठीननीाींक २८ 
जाननीेवारी, २०१५ रोज  वा   ासुमारास दननीीहाननीास ेले ेहे, हे खरे ेहे का , 
(२) असल् ास, सीर कतलखाननीा हलिवण् ाच  कारणे का  ेहेत, 
(३) असल् ास, सीर ेीेहामुळे  ेठीवास  व गोरगरीब लोकाींच् ा होणा- ा गैरसो  चा िवचार 
केला ेहे का , 
(४) असल् ास, सीर ्रककरण  हासननीाननी े घेतलेल् ा दननीणा ाचा पुननीिवाचार करण् ात  ेणार ेहे 
का  ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे ननीाही. 
(२), (३) व (४) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

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

 
नागपूर शहरातील जयसम इन् फॉमनशन सजव्हसनस प्रा.लललमटेड  

िां पनीन ेशेिडो गुांतिणूिदाराांची फसिणूि िेयाबाबत 
 

(१८) *  १५२०६   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूिच), 
श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मेय), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षषेतण), डॉ.आलशष देशमखु 
(िाटोल) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) ननीागप्र हहरात ल री. स् ाा, जोूस फा ननीान् स, वासननीकर नन् रास् रक् चर, िव्ह्ेल पािोपाि 
ज सम नन् फॉम हननी सिव्हस स ्रका.लललम्ेय कीं पननी च्  ा अय्  र बींानुनी  हेकयो गुींतवण्कीाराींच  
ूक्ण ६० लाख ुधप ाींच  फसवण्क केल्  ाच ेठीननीाींक २३ जाननीेवारी, २०१५ रोज  वा  ा 
ीर ाननी दननीीहाननीास ेले, हे खरे ेहे का , 
(२) असल्  ास,  ा कीं पननी मध्  े ीीयहेच्  ावर गुींतवण्कीाराींननी  पैहाींच  गुींतवण्क केली अस्ननी 
  ापैक  १६ गुींतवण्कीाराींननी  गुन् हे हाखेत फसवण्क ााल्  ाबाबतच  तरार केली, हे ही खरे 
ेहे का , 
(३) असल्  ास, उपरोक्त ्रककरण  फसवणुक करणा ाींवर कोणत  कारवाई केली तसेच 
गुींतवण्कीाराींच  रक् कम परत लमळिवण् ासािी कोणत  कारवाई केली वा करण् ात  ेत ेहे, 
(४) ननीसल्  ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हो . 
(२) अींहतक खरे ेहे. 

गुन् हे हाखा का ााल ामध्  े ९ गुींतवण्कीाराींननी  तरार केली ेहे. 
(३) ज सम नन् फॉम हननी सिव्हस स ्रका. लललम्ेय कीं पननी  च्  ा सींचालकाींिवुधध् ी पोलीस स् ्ेहननी 
अींबाारी  ेपे अप.र. २६/२०१५, भा.ीीं.िव. कलम ४०६,४२०,३४ सह कलम ३ ूम.प .े .य . 
अॅक् ् १९९९ ्रकमाणे कारवाई करण्  ात ेली ेहे. पोलीस तपास चाल् ेहे. 
(४) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

----------------- 
मुांबई शहरातील लशिडी येथील टीबी हॉस्पीटलमधील सुमारे ८०० टीबी पेशांटची थुांिी  

दररोज थेट गटारात फेिून हदली जात असयाबाबत 

(१९) *  ८११७   श्री.समीर िुणािार (हहांगणनाट), श्री.प्रशाांत िािूर (पनिेल), श्री.गोिधचन शमाच 
(अिोला पजश्चम), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.अजय चौधरी (लशिडी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदिली), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाच), श्री.अलमत विलासराि देशमुख (लातूर शहर), श्री.प्रिाश सुिन (मागािाणे) :   
सन्माननीननी   मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मुींबई हहरात ल लहवय   ेप ल ्ीब  हॉस्प ्लमा ल समुारे ८०० ्ीब  पेहीं्च  पुींक  
ीररोज पे् ग्ारात फेक्ननी ठीली जात असल् ाचा ्रककार माहे जाननीेवारी, २०१५ मध् े वा  ा 
ीर ाननी दननीीहाननीास ेला, हे खरे ेहे का , 
(२) असल् ास, ्ीब  पेहीं्च  पुींक  हास््हुध्ी पध्ीत ननीे ननीष् करण् ाचा दननी म असताींननीा सवा 
दननी म ाा ावर बसव्ननी मुींबईकराींच् ा ेरो ाला ाोका दननीमााण ााला ेहे, हे ही खरे ेहे 
का , 
(३) असल् ास, ुधणाल ात ल ज्वलननीभट्ट  बींी असल् ाननीे ुधणाींच् ा पुींक च  िवल्हेवा् लागत 
ननीसल् ामळेु कमाचारी व यॉक््राींननीा ्ीब च  लागण होत ेहे, हे ही खरे ेहे का , 
(४) असल् ास, सीर ्रककरणाच  हासननीामाफा त चककह  करण् ात ेली ेहे का , सींबींणातावर 
कोणत  का ावाही केली वा करण् ात  ेत ेहे, 
(५) ननीसल् ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे ननीाही. 
(२) हे खरे ननीाही. महासींचालक, ेरो   सेवा, ेरो   व कु्ुींब कल्  ाण मीं्ाल , ननीव  ठील् ली 
 ाींननी  दननीी लहल्  ा्रकमाणे महाननीगरपाललकेमाफा त षेत रोगाच्  ा पुींक चे दननीजतंुक करण करण्  ात 
 ेते. 
(३) हे खरे ननीाही. सननी २००४ मध्  े महाराष र ्रकीगुण दननी ीं्ण सलमत   ाींच्  ा ेीेहाननीुसार 
बहृन् मुींबई महाननीगरपाललकेमाफा त ज् वलननीभट्ट  बींी करण्  ात ेली. तपािप, पुींक च  िवल् हेवा् 
ज् वलननीभट्ट मध्  े  ाप्वह का ही केली जात ननीव् हत . 
(४) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 
(५) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

----------------- 
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मुांबई शहरात विविध वििासिाांनी माांसाहार िरणाऱ् या िुटूांबाांना  
नव् या इमारतीत नरे नािारली अस याबाबत 

  

(२०) *  १५१३५   श्री.ननतेश राणे (िणििली) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
(१) मुींबई हहरात ल तायीेव  ेप ल ककींजल हाईटस, नीं्र्रका ासे व ज ींत ीहाननी तसेच 
काींठीवली  ेप ल िवननीा सींतुर, हींकर ननीगर, राज हाई्स, ूम.ज .रोय, ठीपक दननीवास ूक्स 
मपुराीास रोय  ाींच् ा िवकासकाींननी  िवलहष् ामााच् ा लोकाींननीा तसेच माींसाहार करणा- ा  
कु््ींबाींननीा ननीव्  ा नमारत त घर ननीाकारले असल्  ाच  बाब माहे जाननीेवारी, २०१५ च् ा पठहल् ा 
ेिवय ात दननीीहाननीास ेली ेहे, हे खरे ेहे का , 
(२) असल्  ास,  ाबाबत स्पादननीक लोक्रकदतदननीा ींननी  सीर िवकासकाींच् ा े  य , स .स . 
तसेच जलजोयण  सुिवाा स् पणगत  करण्  ाच  मागण  केली ेहे, हे ही खरे ेहे का , 
(३) असल्  ास,  ाबाबत हासननीाननीे चककह  केली ेहे का ,  ाननीुसार सीर िवकासकाींवर 
हासननीाकय्ननी कोणत  कारवाई केली वा करण्  ात  ेत ेहे, 
(४) ननीसल्  ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत,  ाबाबतचे ननीेमके ाोरण का  ेहे ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे ननीाही. 
(२), (३) व (४) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

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

पिई (मुांबई) येथील कफ टरपाडा-सािीविहार रोड येथील शांिर मांदीर उद्यानाशेजारी रेनीसांस 
हॉटेल व् यिस् थापनान ेमहानगरपाललिे या भुखांडािर अनतक्रमण िेयाबाबत 

(२१) *  ८०७७   श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अब् दलु 
सत्तार (लसलोड), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीननी   
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) पवई (मुींबई)  ेप ल कफल् ्रपाया-साक िवहार रोय  ेप ल हींकर मींठीर उद् ाननीाहेजारी 
असलेल्  ा रेननी सींस हॉ्ेलच्  ा व्  वस् पापननीाकय्ननी महाननीगरपाललकेच्  ा भुखींयाच  जागा बळकाव्ननी  
अदतरमण केल्  ाच  बाब ठीननीाींक १२ जाननीेवारी, २०१५ रोज  वा   ा सुमारास दननीीहाननीास ेली, 
हे खरे ेहे का , 
(२) असल् ास, सीर ठिकाण  मलदननीस्सारण वाठहननी  ्ाकली ननीसन्नी रेननी सींस हॉ्ेलमा ल सवा 
मलजल पवई तलावात सोयले जात ेहे, तसेच तपेे अननीणाकृत बाींाकामे होत अस्ननी 
हासननीाच े  ाकय ेीलुाषेत होत ेहे, हे ही खरे ेहे का , 
(३) असल्  ास,  ा अदतरमणाबाबत चककह  करण्  ात ेली ेहे का ,   ामध्  े का  
ेढळ्ननी ेले ेहे,   ाननीुसार  ा हॉ्ेल व्  वस् पापननीावर कोणत  कारवाई करण्  ात ेली वा 
 ेत ेहे, 
(४) ननीसल्  ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे ननीाही. परींत,ु सीर हॉ्ेलास मु   रस्   ापास्ननी जाण्  ासािी 
वठहवा्ीच्  ा रस्   ाकररता ६.२० म  x ५५०.०० म   जागेच्  ा ता पुर  ा वापराच्  ा परवान्  ाच े
ननीुतननी करण ठीननीाींक ०३.०२.२०१५ प तं करण्  ात ेले ेहे. सीर ननीुतननी करण करण्  ाबाबतचा 
अजा सीर हॉ्ेलमाफा त महाननीगरपाललकेस ्रकाप् त ााला अस्ननी, सीर जागा लीव ऍन् य ला सन् स 
त वावर ्रक  ेक वगह हुल् क भरणे  ासापेषेत ठीलेली ेहे. 
(२) साक  िवहार रोयवर असलेल्  ा रेननी सींस हॉ्ेलच्  ा व्  वस् पापकाींननी  पवई तलाव पररसरात 
अननीणाकृत तसेच वाढीव बाींाकामे कुधननी सीर हॉ्ेलमा ल मलजल पवई तलावात सोयले 
असल्  ाच ेबहृन् मुींबई महाननीगरपाललकेच्  ा दननीीहाननीास ेले ननीाही. 
(३) बहृन् मुींबई महाननीगरपाललकेच्  ा वररष ि दननीररषेतक ीकुाननी ेव ेस् पापननीा  ा िवभागामाफा त ठी. 
२१.०९.२०१३ रोज  महाराष र ीकुाननीे व ेस् पापननीा अणादननी म १९४८ व महाराष र ीकुाननी े व 
ेस् पापननीा दननी मावली १९६१ अननीुसार काही तरतुीीींच े उल् लींघननी केल्  ाचे ेढळ्ननी ेल्  ामुळे 
रेननी सींस हॉ्ेलच्  ा व्  वस् पापननीा िवुधध् ी मा. न्  ा ाल  ननी ेीेहाननीसुार ुध. १,४४,०००/- ूवढ ा 
ीींया मक लहषेेतच  कारवाई करण्  ात ेलेली ेहे. तसेच पुन् हा चॅले् हॉ्ेल् स ्रका.लल.  ाींच्  ा 
रेदननीसींस स् पा व ेरो हेय अॅन् य   ु्ी  ा ेस् पापननीाींवर महाराष र ीकुाननीे व ेस् पापननीा 
अणादननी म कलम ७ (१), १८ (१ ब ) ेणण महाराष र ीकुाननी े व ेस् पापननीा दननी मावलीच्  ा 
दननी म २० ू अन् व े ठी. १५.०९.२०१४ रोज  सीर तरतुीीींचा भींग केल्  ामुळे कारवाई करण्  ात 
ेलेली अस्ननी   ाननीींतर सींबींणाताींवर मुलुींय  ेप ल महाननीगर ीींयाणाकारी न्  ा ाल ात र. 
१५८७/२०१४  व  १५८८/२०१४ अन् व े ीावे ीाखल करण्  ात ेलेले ेहेत व सीर ्रककरणे 
न्  ा ्रकिवष ि ेहेत. 
(४) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 
 

----------------- 
निी मुांबई आांतरराष्ट् रीय विमानतळामुळे बाधीत होणा-या प्रि पग्रस् ताांना देऊ  

िेले या भुखांडाचा ताबा लमळण् यास विलांब होत अस याबाबत 
 

(२२) *  ६८७४   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीननी   मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करत ल का  :- 
  

(१) ननीव  मुींबई ेींतरराष री  िवमाननीतळामुळे बाा त होणा  ा ्रककल् परामस् ताींननीा ्रकस् तािवत 
पुष पकननीगरमध्  े सुमारे ६६७ भखुींयाचे वा्प करण्  ात ेले ेहे, हे खरे ेहे का , 
(२) असल्  ास, ्रकस् तािवत पुष पकननीगरच्  ा उभारण ला प ाावरण िवभागाच  परवाननीग  घ्  ाव  
लागणार असल्  ाननी े बाा त ्रककल् परामस् ताींननीा सीर िवकस त भखुींयाचा ताबा लमळण्  ास िवलींब 
लागणार ेहे, हे ही खरे ेहे का , 
(३) असल्  ास, बाणाताींननीा भुखींयाचा ताबा लमळावा  ासािी प ाावरण िवभागाच  परवाननीग  
तातय ननी े ्रकाप् त करूननी घेण्  ाबाबत हासननीस् तरावरूननी कोणत  का ावाही केली वा करण् ात  ेत 
ेहे, 
(४) ननीसल्  ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींहतक खरे असन्नी ्रककल् परामस् ताींसािी  भ्खींयाच  दननीिश्चत  करण्  ात 
ेली ेहे. 
(२) व (३) प ाावरण दननीप्ारा ्रकमाणप् (EC) ्रकाप् त कुधननी घेण्  ासािी लसयकोननीे राज्   
मुल्  ाींकननी सलमत -II  ाींचेकय े ्रकस् ताव पाििवलेला ेहे. प ाावरण दननीप्ारा ्रकमाणप्ासािी 
पािपुरावा करण्  ात  ेत ेहे. 
(४) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

----------------- 
मुांबई उपनगरातील मालाड पजश्चम येथ ेशासिीय भखूांडािर १४  

विनाअनुदाननत शाळा बाांधण् यात आ याबाबत 

(२३) *  ११६६७   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), 
श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मुींबई उपननीगरात ल मालाय पिश्चम  ेपे हासक   भख्ींयावर १४ िवननीाअननीुीादननीत हाळा 
बाींाण्  ात ेल्  ाच ेमाहे जाननीेवारी, २०१५ च्  ा पठहल्  ा सप् ताहात दननीीहाननीास ेले, हे खरे ेहे 
का , 
(२) असल्  ास, उक् त ्रककरण  हासननीामाफा त चककह  केली ेहे का , 
(३) असल्  ास, चककह त का  ेढळ्ननी ेले व तद्ननीसुार सीर हाळा नमारत च्  ा बाींाकामाींननीा 
परवाननीग  ीेणा- ा महाननीगरपाललकेच्  ा अणाका  ाींवर हासननीाननीे कोणत  कारवाई केली वा 
करण्  ात  ेत ेहे, 
(४) तसेच हाळा व्  वस् पापकावर कोणत  कारवाई केली व सीर भख्ींय परत घेणेबाबत कोणत  
का ावाही केली वा करण् ात  ेत ेहे, 
(५) ननीसल्  ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहे ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींहतक खरे ेहे. 
 सवा १४ हाळा  ा खाजग  हाळा ेहेत.   ापैक  ६ हाळा हासक   जलमननी वर, ६ हाळा 
खाजग  जलमननी वर, १ हाळा  हाया ेणण १ हाळा महाननीगरपाललकेच्  ा जलमननी वर ेहे. 
बहृन् मुींबई महाननीगरपाललकेच्  ा लहषेतण िवभागातफ  १४ हाळाींपैक  १२ िवननीाअननीुीादननीत हाळाींननीा 
मान्  ता ठीली ेहे. तसेच १ अननीुीादननीत हाळेस मान्  ता ठीली ेहे. तसेच १ अननीुीादननीत 
हाळेस मान्  ता ठीली अस्ननी उवाररत १ हाळा दननीकग प्णा करीत ननीसल्  ामुळे   ा हाळेस 
मान्  ता ीेण्  ात ेलेली ननीाही. 
(२) सीर १४ हाळाींपैक  २ हाळाींननीा महाननीगरपाललकेतफ  बाींाकाम परवाननीग  ीेण्  ात ेली ेहे. 
सीरहु ्रककरण  बहृन् मुींबई महाननीगरपाललकेच्  ा अणाका- ाींवर महाननीगरपाललकेतफ  कोणत ही 
कारवाई केली ननीसल्  ाच ेदननीीहाननीास ेलेले ेहे. 
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(३)  ा सींीभाात े ुक् त, बहृन् मुींबई महाननीगरपाललका  ाींननीा ्रकस् तुत ्रककरण  ्रकचललत 
दननी माननीुसार ेवश्  क कारवाई ता काळ करण्  ात  ेऊननी अननीुपालननी अहवाल हासननीास साीर 
करण्  ाबाबतच्  ा सच्ननीा हासननी स् तरावुधननी ीेण्  ात ेलेल्  ा ेहेत. 
(४) मा. उच् च न्  ा ाल ात सीर ्रककरण न्  ा ्रकिवष ् अस्ननी मा. न्  ा ाल ाच्  ा ेीेहाननीसुार 
बहृन् मुींबई महाननीगरपाललकेमाफा त पुढील का ावाही करण्  ात  ेईल. 
(५) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

----------------- 
मुांबई ि पुणे शहरासह रा्यातील िा्त् या रस् ते अपनाताांना  

आळा बसण् यासािी उपाययोजना िरणेबाबत 

(२४) *  ५२७८   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती िािूर (सोनािणे) (नतिसा),   
श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (रा हपूरी), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (लसलोड), डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्रीमती माधुरी लमसाळ 
(पिचती), श्री.जगदीश मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.लभमराि तापिीर 
(खडििासला), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.भास्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैिण), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(लशडी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा), श्री.सांजय पोतनीस 
(िललना) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) 'सेव् ह लाईफ फाींऊयहेननी' ननी े केलेल्  ा अभ  ासात्ननी रस् ते अपघातात होणा- ा मृ  ्च् ा 
सीं ेत ीेहात मुींबई पाचव्  ा व पुणे ीहाव्  ा रमाींकावर असल्  ाच ेमाहे जाननीेवारी, २०१५ च्  ा 
सुमारास दननीीहाननीास ेले ेहे, हे खरे ेहे का ,  
(२) असल्  ास, मुींबई-पुणे द्रतुगत  महामागाावर अपघातात गत ११ मठहन्  ात १७६७ मृ  ् ााले 
अस्ननी अपघाताींच  वाढत  सीं  ा लषेतात घेता जखम ींननीा ता काळ वैद् क   सुिवाा उपल ा 
व् हाव   ाकररता सुसज् ज वैद् क   व् हॅननी उपल ा करण्  ाबाबत हासननीाननीे कोणत  उपा  ोजननीा 
केली वा करण्  ात  ेत ेहे, 
(३) तसेच चाकण (ता.खेय, िज.पणेु) भागात ल मोह -ेळेफा्ा राष री  व राज्   मागाावर गत 
५ वगाात १ हजाराह्ननी अणाक व् क्त  अपघातात बळ  गेले असन्नी  ा महामागाावर ेळींीी 
फाीा, तळेगाव चकक, ेींबेिाण चकक भागात ननीो पाककंग ाोननी केला असताींननीाही महामागााच्  ा 
ीतुफाा अवजय वाहननीे पाककंग करणा- ाींवर कारवाई कराव  अह  मागण  स् पादननीक 
लोक्रकदतदननीा ींननी  िजल् हा पोलीस अणाषेतक व िजल् हाणाकारी  ाींच्  ाकय े अननीेक वेळा कुधननीही 
ेताप तं कारवाई ननी होण्  ाच  कारणे का  वा उक् त मागण च्  ा अननीुगींगाननीे का ावाहीच  
सद् िस्पत  का  ेहे, 
(४) मुींबई व पुणे सह राज् ात ल रस् ते अपघाताच  सीं  ा कम  व् हाव   ाकरीता रस् त े
सुरषेेतसींबींा  ननीव ेाोरण ेखण्  ाबाबत हासननीस् तरावुधननी कोणत  उपा  ोजननीा केली वा करण्  ात 
 ेत ेहे, 
(५) ननीसल्  ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ?  
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सेव् ह लाईफ फाऊीं यहेननीननी ेकेलेल्  ा अभ  ासाचा अहवाल ्रकाप् त ाालेला 
ननीाही. 
(२) मुींबई-पुणे द्रतुगत  महामागाावर फेब्रुवारी, २०१४ ते सयसबबर, २०१४  ा ११ मठहन्  ाच्  ा 
कालावा त ूक्ण ३१८ अपघात ााले अस्ननी १२६ जणाींचा मृ   ुााला ेणण गेल्  ा ६ वगाात 
अपघाताींच्  ा सीं  ेत सात  ाननी ेघ् ााली ेहे. 
मुींबई-पुणे द्रतुगत  महामागाावरील अपघातरामस् ताींच्  ा मीत करीता १० सुसज् ज ुध णवाहीका 
राष री  ेरो   अलभ ाननीाअींतगात पुरिवण्  ात ेलेल्  ा ेहेत. तसेच, ४ ेाुदननीक सुसज् ज 
ुध णवाहीका े .ेर.ब  कीं पननी माफा त तैननीात करण्  ात ेल्  ा ेहेत.  ाय   ेपे हेललपॅयसह 
रामा केअर सब्र उभारण्  ाच े काम ्रकगत  पपावर ेहे.  ा ठिकाण  हवाई ुध णवाहीकेच  
सिुवाा उपल ा कुधननी ठीली जाणार ेहे. 
(३)  मोह  ेळेफा्ा राष री  व राज्   महामागाावर गेल्  ा ५ वगाामध्  े ७२७ अपघात घयले 
अस्ननी   ामध्  े ४०२ व्  क् त  मृ   ुपावल्  ा ेहेत. 
चाकण पोलीस िाण े हद त पाककंग सम-िवगम तारखे्रकमाण े करण्  ाबाबत अणास्चननीा जाहीर 
केली ेहे. तसेच तळेगाव-लहराप्र रोय व नतर मागांवर अवजय वाहननीाींननीा ्रकवेहबींीी 
करण्  ाबाबतचा ्रकस् ताव िजल् हाणाकारी का ााल ाच्  ा िवचाराा ननी ेहे. 
महामागा व िजल् हा पोलीस वाहतक् हाखा  ाींच्  ामाफा त सननी २०१० ते सननी २०१४ कालावा त 
ाोकाीा करर  ा वाहननी सोय्ननी जाणा- ा वाहननीचालकाींवर ूक्ण २,३७५ केसेस केलेल्  ा ेहेत. 
(४) रस् ते अपघाताींच े ्रकमाण कम  व् हाव े  ाकरीता खालील्रकमाण े उपा  ोजननीा करण्  ात  ेत 
ेहेक-  

१) रस् ते अपघाताींचे ्रकमाण कम  व् हावे  ाकरीता महामागा पोलीस व िजल् हा पोलीस 
 ाींच्  ाकय्ननी कसुरीार वाहननीचालकाींिवुधध् ी मो्ार वाहननी का द् ान् व े दननी लमत कारवाई 
करण्  ात  ेते. 

 २) महामागा पोलीस व िजल् हा पोलीसाींकय्ननी सतत महामागाावर पररणामकारक गस् त 
करण्  ात  ेते. 

 ३) राज्  ात ीरवगह साजरा करण्  ात  ेणा- ा रस् ता सुरषेता अलभ ाननीाीर  ाननी पपननीा् , 
पोस् ्र/स् ्ीकसा स् पााा, सयफेिन्सव् ह ्ा व् हीींग का ाहाळा, वैद् कक  लहलबरे, ्रकपमोपचार 
्रकलहषेतण न  ाीीच ेे ोजननी केले जात.े 

 ४) रस् ता सुरषेता अलभ ाननीाीर  ाननी हाले  िवद् ापह, महािवद् ाल  ननी तुधण व सामान्   
ननीागरीक  ाींच्  ामध्  े रस् ता सुरक्षषेतततेिवग   जागतृ  करण्  ात  ेते. 

 ५) महामागा पोलीसाींच्  ा सींकेतस् पळावर हाले  िवद् ार्थ  ांकरीता गेम स् वुधपात वाहतक् 
दननी माींच  माठहत  उपल ा कुधननी ठीली ेहे. 

 ६) ्रकवासाीर  ाननी राज्  ात ल कोण  ाही महामागांवर अयचण  ेल्  ास   ाींननीा  ो   
त  मीत लमळाव   ाकरीता महामागा पोलीसाींच्  ा सींकेतस् पळावर ुध णाल े, ुध णवाहीका, 
गॅरेजेस, हॉ्ेल, पेरोलपींप न.च  माठहत  अद्  ावत करण्  ात ेली ेहे. 

 ७) राज्  ात ल महामागाावर वाहननीचालकाींननी  घ्  ाव ाच्  ा काळज बाबत ठिकठिकाण  
स्चननीा फलक लावण्  ात ेलेले ेहेत. 
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 ८) राज्  ात ल अपघातात गींभ रपणे जखम  ाालेल्  ा ुध णाींसािी ेप काललननी वैद् क   
सेवा ्रककल् प सुुध करण्  ात ेला अस्ननी  ा ्रककल् पाींतगात राज्  भरात ९३७ ुध णवाहीका 
उपल ा कुधननी ठीलेल्  ा ेहेत.  

(५) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 
----------------- 

 

 
तासिड े(जज.सातारा) येथील औद्योधगि िसाहतीत िेलमिल िां पनीमेये 

लमथेलॉन रसायनाचा स्फोट होिून दोन िामगाराांचा लालेला मतृ् य ु
 

(२५) *  ९८६५   श्री.रुपेश  हात्र े(लभिांडी पूिच) :   सन्माननीननी   िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
(१) उींबाळा जवळ ल तासवय े(िज.सातारा)  ेप ल दद् ोणगक वसाहत त ठीननीाींक १८ जाननीेवारी, 
२०१५ रोज  लम ॉलसस केलमकल कीं पननी मध्  े लमपेलॉननी रसा ननीाचा स् फो् होऊननी   ा स् फो्ात 
ीोननी कामगाराींचा मृ  ् व त ननी मठहलाींसह पाच व्  क् त  गींभ र जखम  ााल्  ा, हे खरे ेहे 
का , 
(२) असल्  ास,  ा ्रककरण  चककह  केली ेहे का  व   ात का  ेढळ्ननी ेले, 
(३) तसेच पुढे कोणत  कारवाई केली वा करण्  ात  ेत ेहे ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) तासवय,े ूमे य स . ता.कराय, िज.सातारा  ेप ल लम ॉलसस 
केलमकल ्रका.लल. (प् लॉ् ननीीं.य .-८१)  ा रासा दननीक कारखान्  ात ठीननीाींक १८.०१.२०१५ रोज  ेग 
लाग्ननी ाालेल्  ा स् फो्ात त ननी कामगाराींचा मृ  ु ााला ेहे. तसेच कारखान्  ात उपिस्पत 
असलेले मालकाचे वय ल गींभ र जखम  ााले अस्ननी मालकाच  प ननी  व मुलाखत सािी 
ेलेल् ा नतर ीोननी मठहला अहा त ननी मठहलाींननीा ककरकोळ जखमा ााल्  ा, ही वस् तिुस्पत  
ेहे. 
(२)  ा ्रककरण  दद् ोणगक सुरषेता व ेरो   सींचालननीाल ाच्  ा षेेतल्  का ााल ाननीे तसेच 
स् पादननीक पोलीसाींननी  घ्ननीेच  चककह  केलेली ेहे. 
     चककह त अस ेेढळ्ननी ेले क , घ्ननीेच्  ा ठीवह  ४-ब्रोमो कफननीानल असॅ ्ोननीाराईल हा 
पीापा पल् वरा ा ींग लमलमध्  े ीळ्ननी   ाच  पावयर त ार करण्  ात  ेत असताननीा स् ्ॅठ्क 
चाजामळेु ेग लागली. सीर ेग मुळे पल् वरा ा ींग लमलपास्ननी अींीाजे १० फ्् अींतरावरील 
्ॉल् व ननी  ा ज्वालारामही रसा ननीाच् ा बॅरलचा स्फो् होऊननी ेग नतर् पसरली. सीर ेग 
अ ननी हमननी ीलाननीे पाऊण तासात िवािवली. सीर ेग त त ननी कामगाराींच्  ा मृ  मुुळे िजिवत 
व कारखान्  ाच्  ा मालम तेच्  ा ननीकुसाननी मुळे िव त हाननी  ााल्  ाच ेस् पष ् ााले ेहे. 
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(३) सीर कारखाननीा हा बकेा ीेह ररर  ा परवाननीा ननी घेता चाल ्होता.   ाबाबत कारखान्  ाच्  ा 
मालकािवुधध् ी महाराष र कारखाननी ेदननी म, १९६३ च्  ा दननी म ४ (४) तसेच दननी म ४ (१) (अे) 
(ब ) (स ) च्  ा भींगाबाबत ख्ला र.४१६/१५ व दननी म ११४ च्  ा अननीुस्च  XXIII त ल उपखींय 
(६) (१) (ब ) च्  ा भींगाबाबत ख्ला र.४१७/१५ असे ीोननी फकजीारी ख्ले ्रकपमरेी.ण  
न्  ा ीींयाणाकारी, कराय  ाींच्  ा न्  ा ाल ात ठीननीाींक १२.३.२०१५ रोज  ीाखला करण्  ात ेले 
ेहेत. 
     तसेच पोलीसाींननी  सीर घ्ननीचेा गुन् हा ननीद ीिवलेला ेहे. (गुन् हा र.३/१५) 

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

िसोिा-अांधेरी-नाटिोपर मेरो रेि ेनतकिटाचे िा्लेया दराबाबत 

(२६) *  ५३००   श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्तार (लसलोड), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (रा हपूरी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.सुननल लशांदे (िरळी), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.प्रिाश फातपनिर 
(चेंबूर), श्री.अजय चौधरी (लशिडी), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाच), श्री.तिुाराम िाते (अणुशक्ती नगर), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (लशडी), श्री.प्रिाश सुिन (मागािाणे) :   सन्माननीननी   मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करत ल का  :- 
(१) मुींबईत ल वसोवा-अींाेरी-घा्कोपर मेरो रेल्वे ्रककल् प राबिवणा ा ररला न् स कीं पननी च ेमेरो 
रेल् वेचे दतकक् ीर दननीिश्चत करणारी सलमत  स् पापननी करण्  ास कब द्र हासननीाननी े्ाळा्ाळ करूननी 
मेरोसािी दननी ोिजत अींतरासािी रूप े १०,३० व ४० असे ीर ेकारण्  ास मींजुरी ठीली 
असल्  ाच ेमाहे जाननीेवारी, २०१५ मध् े वा  ासुमारास दननीीहाननीास ेले, हे खरे ेहे का , 
(२) असल्  ास, मेरोचे ीर दननीिश्चत करण्  ासािी सलमत  स् पापननी करण्  ाचे ेीेह मा. उच् च 
न्  ा ाल ाननी ेठीले होत,े हे ही खरे ेहे का , 
(३) असल्  ास, उक्त ीर कम  करण्  ाबाबत हासननीाकय्ननी कोणता पािपुरावा करण् ात ेला वा 
 ेत ेहे, 
(४)  ननीसल्  ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) उच् च न्  ा ाल ाननीे मुींबई मेरो वननी ्रका.लल. (मेरो रेल् व े्रकहासननी)  ाींननीा 
मेरो रेल अॅक् ्, २००९ ननीुसार ीर दननीिश्चत  करण्  ास मींज्री ठीली ेहे. कब द्र हासननीामाफा त ीर 
दननीिश्चत  सलमत  स् पापननी करण्  ात ेलेली ेहे. 
(२) हो . 
(३) महाराष र हासननीाच्  ा ठीननीाींक ३ सप् ्बबर, २०१३ च्  ा दननीी हा्रकमाणे मेरोच े दतक ् ीर 
दननीिश्चत केलेले ेहेत व   ाच  अींमलबजावण  करण्  ाकरीता सवोच् च न्  ा ाल ामध्  े 
का ावाही चाल ्ेहे. 
(४) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

----------------- 
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मुांबई महानगरपाललिेने तयार िेले या पाकििं ग या नव् या धोरणाबाबत 

(२७) *  ५७०१   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),        
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.समीर िुणािार (हहांगणनाट), 
श्री.प्रशाांत िािूर (पनिले), श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पजश्चम), श्री.बाबुराि पाचणन (लशरुर), 
श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :  सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मुींबई महाननीगरपाललकेननी े त ार केलेल्  ा पाककंगच्  ा ननीव्  ा ाोरणात भिवष  ात दननीवास  
िवभागाींमध्  े ठीवसाही वाहननीे उभ  करण्  ाच  परवाननीग  ीेण्  ात  ेणार ेहे, मा्   ासािी 
वाहननी मालकाींननीा जाीा हुल् क भरावे लागणार ेहे, पररणाम  चाळ  ेणण जुन्  ा नमारत मध्  े 
राहणा  ा गाय  मालकाींननीा पाककंगसािी ीपु् प्ीननीे जाीा हुल् क भरावे लागणार असल्  ाचे   
ठीननीाींक ५ जाननीेवारी, २०१५ रोज  वा   ा समुारास दननीीहाननीास ेले ेहे, हे खरे ेहे का , 
(२) असल्  ास, हासननीाननीे चककह  करूननी  ासींीभाात का  दननीणा  घेतला ेहे वा घेण्  ात ेला 
ेहे, 
(३) ननीसल्  ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२)  मुींबईत ल ठीवसबठीवस वाहननीाींच  सीं ा वाढत अस्ननी काही 
नमारत  व चाळ त राहणा  ाींननीा  ाींच् ा ेवारात वाहननी उभ ेकरण् ासािी पुरेह  जागा उपला 
ननीसल् ाननी े व वाहतकु त ूकस््ता ेणण् ासािी बहृन्मुींबई महाननीगरपाललकेननीे माहे जाननीेवारी 
२०१५ चा िराव रमाींक १०८४ अन्व े दननीवास  वाहननीतळ  ोजननीा अींमलात ेणली ेहे. 
 ाननीुसार मुींबईत ल नमारत बाहेर रस् ाींवर उभ ा करण् ात  ेणा  ा वाहननीाींवर         
ठीननीाींक ०१.०२.२०१५ पासन्नी बहृन्मुींबई महाननीगरपाललकेच् ा "ू" वॉयामध् े ्रका ोणगक तवावर 
ननीव ननी "पे ॲण्य पाका  पॉललस " अींतगात वाहननीतळ हुल्क ेकारण् ाचा दननीणा  घेतला होता. 
तपािप  ा दननीणा ाला हासननीाननी े ठीननीाींक २९ जाननीेवारी, २०१५ रोज च् ा प्ान्व े अींतरीम 
स्पणगत  ठीली ेहे.  
(३) ्रकश्ननी उद्भ ावत ननीाही. 

----------------- 
नालशि महानगरपाललिा प्रशासनाने पेस् ट िां रोल िेिेदारास ननयमबाहय मुदतिा् हदयाबाबत 

(२८) *  ५५११   श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीननी   मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) ननीालहक पेस्् कीं रोलच े काम पाहणा ा िेकेीारास बाराव् ाींीा मुीतवाढ ीेणा ा 
महाननीगरपाललका ्रकहासननीाननीे  ा खचाापो्ी ुधप े २ को्ी १६ लाख ूवढी रक्कम खचह घातली 
असन्नी िेक् ाच् ा रक्कमेपेषेता मीुतवाढीला अणाक खचा करण् ात ेल् ाचा ्रककार माहे 
जाननीेवारी, २०१५ मध्  े वा  ा समुारास दननीीहाननीास ेला, हे खरे ेहे का , 
(२) असल् ास, उक्त ्रककरण  चककह  करण् ात ेली ेहे का , सीर ्रककरण  ीोग  ेढळ्ननी 
 ेणा- ाींवर कोणत  कारवाई केली वा करण् ात  ेत ेहे, 
(३) ननीसल् ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ननीालहक महाननीगरपाललका षेेत्ात ल यास दननी ीं्णासािीच े     
ठीननीाींक १.११.२०१२ त े ३१.१०.२०१३  ा कालावा सािी ुध.१,२०,४४,१३६/-  ा रकमेच े कीं ्ा्   
मे. ननीहेननी ्ेक् ननीो पेस् ्, ननीालहक  ाींननीा व ुध.१,१५,५९,१२०/-  ा रकमचेे कीं ्ा् मे.ूस. अॅन् य ेर. 
पेस् ् कीं रोल ननीालहक  ाींननीा ीेण्  ात ेले होते. 
      ठीननीाींक ३१.१०.२०१३ ननीींतरच्  ा कालावा सािी ननीिवननी मक् तीेार ननीेमण्  ासािी त ननी वळेा 
दननीिवीा मागिवण्  ात ेल्  ा असता, िविवा कारणास् तव अहा दननीिवीा अींदतम ननी ााल्  ाननी े
उपरोक् त ीोन् ही कीं ्ा्ीाराींननीा ठीननीाींक १.११.२०१३ ते ठीननीाींक २७.१२.२०१४  ा कालावा त ११ 
वेळेस मुीतवाढ ीेण्  ात ेली ेहे. 
         ा ११ मुीतवाढीपकै  ९ मुीत वाढीींसािी ीींयाच  रक् कम वजा कुधननी म.े ननीहेननी ्ेक् ननीो 
पेस् ्, ननीालहक  ाींननीा ुध.८४,३८,४६४/- ेणण मे.ूस.अॅन् य ेर. पेस् ् कीं रोल ननीालहक  ाींननीा     
ुध. ८१,१९,६८७/- अह  ूक्ण ुध. १,६५,५८,१४२/-  नतक  रक् कम अीा करण्  ात ेली ेहे. 
उवाररत ीोननी मुीतवाढीींकररता मे. ननीेहननी ्ेक् ननीो पेस् ्, ननीालहक ुधप े २०,०७,३५६/- ेणण मे.ूस. 
अॅन् य ेर. पेस् ्, कीं रोल ननीालहक  ाींननीा ुधप े १९,२६,५२०/- अह  ूक्ण ुधप े ३९,३३,८७६/- 
नतक  रक् कम ीे  असन्नी सीर ीे  रकमेत्ननी ीींयाच  रक् कम वजा केली जाणार ेहे. 
     वरील वस् तुिस्पत  पाहता मीुतवाढीमध्  े अणाकचा खचा ााला अह  वस् तुिस्पत  ननीाही.  
(२) व (३) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

----------------- 
पुणे महानगरपाललिेया वििास आराखडयात रुणालयासािी आरक्षषेतत 

 असलेया जागेिर बिेायदा बाांधिाम िेयाबाबत 

(२९) *  १०८६१   श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.जगदीश मुळीि (िडगाि शेरी), 
श्री.लभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करत ल का  :- 
  

(१) पुणे महाननीगरपाललकेच् ा िवकास ेराखय ात ुधणाल ासािी ेरक्षषेतत असलेल् ा जागेवर 
बाींाण् ात ेलेल् ा नननीामीार ुध णाल ाच्  ा ीोननी मजल् ाचा ताबा महाननीगरपाललकेकय े ीेण े
ेवश् क असताननीा महाननीगरपाललकेननीे ते ता ात ननी घेता महाननीगरपाललकेत ल        
अणाका- ाींकय्ननी  नननीामीार ुध णाल ाला परस्पर भोगव्ा ्रकमाणप् ीेण् ात ेले होते, हे खरे 
ेहे का , 
(२) असल् ास,  ा नमारत वर पुन्हा ननीव् ाननीे पाच बेका ीा मजले बाींाण् ात ेले  ाकयहेी  
महाननीगरपाललकेच् ा अणाका ाींननी  ीलुाषेत केले हे ्रककरण उघयक स ेल् ाननीींतर चककह सािी 
ननीेमलेल् ा अदतररक्त े ुक्त  ाींननी  अणाका ाींननीा ीोग  िरिवले, हे ही खरे ेहे का , 
(३) असल् ास, सीर ्रककरण  हासननीाननीे ीोग  अणाका ाींवर कोणत  कारवाई केली वा करण् ात 
 ेत ेहे, 
(४) ननीसल् ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हो . 
(२), (३) व (४)  हो . सींबींणात चार अणाका- ाींच ,   ाींननी  कताव्  ात कस्र केल्  ाननी ेखातेदननीहा  
चककह  करण्  ाच े ेीेह महाननीगरपाललका े ुक् ताींननी  ठीलेले ेहेत.  ा चारपैक  ीोननी  
अणाका- ाींननीा खातेदननीहा  चककह काम  दननीलींलबत करण्  ात ेलेले ेहे. 

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

परळी (जज.बीड) शहरातील मारिाडी चॅररटेबल फाउां डशेनया स्ि.सेि नेमीचांद  
हदपचांद बडरेा लशशुगहृातील पाच बालि गायब लायाबाबत 

(३०) *  १५९९६   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षषेतण) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) परळ  (िज.ब य) हहरात ल हालगे गल्लीत ल महाराषर मारवाय  चॅरर्ेबल फाउीं यहेननीच् ा 
स्व.सेि ननीेम चींी ठीपचींी बयरेा लहहुगहृात ल पाच बालक गा ब ााल् ाच  घ्ननीा ननीुकत च माहे 
जाननीेवारी, २०१५ मध् े वा  ा ीर ाननी दननीीहाननीास ेली, हे खरे ेहे का , 
(२) असल्  ास,  ासींीभाात परळ  (िज.ब य) पोलीस स््ेहननीमध् े तरार ननीद ीिवण् ात ेली 
अस्ननी अद् ापही बालकाींचा होा लागलेला ननीाही, हे ही खरे ेहे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत चककह  केली ेहे का ,  ात का  ेढळ्ननी ेले, 
तद्ननीुसार जबाबीार असणा- ा व् क्त ींवर कोणत  कारवाई करण् ात ेली वा  ेत ेहे 
(४) ननीसल् ास िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ब य िजल् हा बालकल्  ाण सलमत च्  ा ूका सीस्  ाननीे            
ठी. २०/०१/२०१५ रोज  ठीलेल्  ा कफ ााीीवुधननी ननीम्ी लहहुगहृात्ननी ६ बालके गा ब ााल्  ाबाबत 
पोलीस िाणे परळ  हहर िज.ब य  ेप े गु.र.ननीीं. १५/२०१५, भा.ीीं.िव. ३६३ ्रकमाणे गुन् हा ीाखल 
ेहे. 
(२) हे खरे ननीाही, 
     ीाखल गुन्   ात ल सवा बालके लमळ्ननी ेले ेहेत. 
(३) हो , 
     सीर गुन्   ाच्  ा तपासात स् व.सेि ननीेम चींी बयरेा लहहगुहृाचे अणाषेतक, त कालीननी 
अणाक्षषेतका तसेच महाराष र चॅरर्ेबल फाऊीं यहेननी जालननीा  ा सींस् पेचे सणचव  ा सवांननी  ६ 
बालकाींननीा ी तक ीेणेबाबत का ीेह र ्रककर ाचा अवलींबननी ननी करता सीरच  बालके 
सींगोपननीासािी पालकाींच्  ा स् वाा ननी केल् ाचे ्रकापलमक तपासात दननीष पन् ननी ााले अस्ननी सीर 
गुन्   ाचा पुढील तपास चालु ेहे. 
(४) िवलींब ाालेला ननीाही. 

----------------- 
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मुांबई महानगरपाललिे या ताडदेि ि गँ्रटरोड येथील भूखांड क्र.४१, ४२, ि २८४  
मे. वििासि विशारद िां न् स टन् ट ि बाईन या िां पनीबाबत 

(३१) *  ११८१०   श्रीमती मोननिा राजळे (शेिगाांि-पाथडी), श्री.छगन भुजबळ (येिला), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (लसलोड), श्री.विजय िडटे्टीिार (रा हपूरी) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मुींबई महाननीगरपाललकेननीे रँाम्रोय, तायीेव मा ल मोक् ाचा भुखींय र.४२ च् ा िवकास 
कामामध् े  महाननीगरपाललकेच् ा पीरी फक्त १५ ्क्के जागा लमळ्ननीही ्रकहासननीाननीे पुन्हा  ा 
भागात ल भुखींय र.४१ व २८४ हे मे. िवकासक िवहारी कीं न् सल् ्न् ् क बाईननी  ा कीं पननी ला 
ीेण् ाचा घा् घातल् ाच  बाब ठीननीाींक १६ जाननीेवारी,२०१५ रोज  वा  ा समुारास दननीीहाननीास 
ेली ेहे, हे खरे ेहे का , 
(२) असल्  ास, महाननीगरपाललकेच्  ा ठीननीाींक ९ फेब्रुवारी, २००५ च्  ा बैिक त जम ननी मालकाला 
७ को्ी ४५ लाख ुधप ाींच  भ्सींपाीननीाच् ा रकमेच  तरत्ी केली होत , हे ही खरे ेहे का , 
(३) असल्  ास, महाननीगरपाललकेननी े हा भख्ींय िवकलसत केला असल्  ास   ाला ४ ूफूसे  
्रकमाणे समुारे ४४३४.८० चक.म . जागा रर्ेल माक ्सािी उपल ा ााली असत , हे ही खरे ेहे 
का , 
(४) असल्  ास,  ाबाबत हासननीाननी ेचककह  केली ेहे का , चककह अींत  का  ेढळ्ननी ेले व 
तद्ननीुसार सीर भुखींयाबाबतचा दननीणा  रद करण् ासािी हासननीाननी े कोणत  का ावाही केली वा 
करण् ात  ेत ेहे, 
(५) ननीसल् ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ्रकश् ननीाा ननी तायीेव  ेप ल भख्ींय र. ४१,४२ व २८४ हे 
महाननीगरपाललकेच्  ा “ककरकोळ मींयई” कररता ेरक्षषेतत ेहेत. 
      ननी.भ्.र. ४२ हा महाननीगरपाललकेचा भख्ींय िवकास दननी ीं्ण दननी मावलीच्  ा िवदननी म 
३३(७) खालील तरत्ीीननीसुार िवकलसत करण्  ात ेला व दननी मात ल तरत्ीीननीुसार िवकासकाननी े
सीर भ्खींयावर तळघर स तळमजला स ५ (भाग) नतक्  ा व २५१८.६१ चक.म . षेेत्फळाच्  ा 
ककरकोळ मींयईचे बाींाकाम कुधननी सीर मींयईच  नमारत महाननीगरपाललकेकय े हस् ताींतरीत केली 
ेहे. 
      वास् त्िवहारी मे. कन् सल् ्ीं् कीं बाईननी  ाींननी  ननी.भ्.र. ४१ च ेमालक री. मत  सोहननी  हाह 
 ाींच्  ा वत ननीे सीर जम ननी िवकास दननी ीं्ण दननी मावलीच्  ा िवदननी म ३३(७) खालील 
तरत्ीीननीुसार समावहेक ेरषेतणाखाली िवकलसत करण्  ाकररता ्रकस् ताव ीाखल केलेला ेहे. 
      भ्खींय र. २८४ बाबत कोणताही पुननीिवाकास ्रकस् ताव अद् ािप महाननीगरपाललकेस ्रकाप् त 
ाालेला ननीाही.   ामुळे सीर भ्खींयाच्  ा भस्ींपाीननीासािीच  पुढील का ावाही महाननीगरपाललकेकय्ननी 
करणेत  ेणार ेहे. 
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(२) ननी.भ्.र. ४१ व २८४ हे खाजग  मालक च ेभ्खींय असल्  ाननीे   ाच्  ा सींपाीननीासािी सुाार 
सलमत मध्  े ठीननीाींक ९.२.२००५ रोज  व महापाललका सभमेध्  े ठीननीाींक २७.१.२००६ रोज  मींज्री 
ीेणेत ेलेली होत .   ाअननीुगींगाननी ेमहाननीगरपाललकेच्  ा अपासींकल् पात भस्ींपाीननीासािी रक् कम ुध. 
७.४५ को्ी नतक  तरत्ी करण्  ात ेली ेहे. 
(३) ननीाही. 

्रकस् तुत ्रककरण  ननी.भ.्र. ४१ व २८४ हे भायकेुधव्  ाप् त उपकर नमारत  असलेले भ्खींय 
ेहेत.   ाींचा िवकास हा भायकेुधीं च्  ा पुननीवासननीाच  तरत्ी असलेल्  ा उपकर्रकाप् त नमारत ींच्  ा 
िवकासासािीचे अ सलेल्  ा िवदननी म ३३(७) ननीुसार होणे रम्रकाप् त ेहे. जर जलमननी मालक 
िवदननी म ३३(७) खाली अींतभ्ात असलेल्  ा समावहेक ेरषेतणाच्  ा तरत्ीी्रकमाणे ेरषेतण 
िवकलसत कुधननी भायकेुधीं च े पुननीवासननी करत असत ल तर अहा ्रकस् तावाचा िवदननी मात ल 
तरत्ीीननीुसार बहृन् मुींबई महाननीगरपाललकेननीे िवचार करणे दननी माननीसुार राहील. 

हासननीाननीे महाराष र ्रकाीेलहक व ननीगर रचननीा अणादननी म १९६६ च ेकलम ३७(१) व 
कलम १५४ खाली अिस्त वात ल िवद् माननी माक ्च्  ा पुननीिवाकासासािी ४,०० च्ई षेेत् 
दननीी हाींक अननीुजे्ञ  करणेसािी ठीननीाींक २४.४.२००७ रोज  बहृन् मुींबई महाननीगरपाललकेस दननीीेह 
ठीलेले असन्नी त ेअींमलात ेणलेले ेहेत. सींीभााा ननी भख्ींय हे दननी ोिजत ककरकोळ मींयईसािी 
ेरक्षषेतत असल्  ाननी ेहासननीाच्  ा ठीननीाींक २४.४.२००७ रोज च्  ा दननीीेहात ल तरत्ी ्रकस् ततु ्रककरण  
लाग् राहत ननीाही. 
(४) व (५) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

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

महानगरपाललिे या रु णालयात डायलेलसस या सुविधा सुरु िरण् याबाबत 
  

(३२) *  ८८८७   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करत ल का  :- 
(१) मुींबईत ल या लेलसस ुध णाींसािी महाननीगरपाललकेच्  ा ुध णाल ात या लेलससच्  ा सुिवाा 
सुुध  करण्  ात  ेणार असल्  ाच  घोगणा महाननीगरपाललका ्रकहासननीाननीे ीोननी वगााप्वह केली होत , 
हे खरे ेहे का , 
(२) असल्  ास, या लेलससच्  ा १४ सब्र पैक  यॉ.बाबासाहेब ेींबयेकर हता ीी ुध णाल ात 
काींठीवली ेणण राजावाय  ुध णाल  घा्कोपर  ा ीोननीच ठिकाण  सध्  ा या लेलसस सब्र सुुध 
असल्  ाच ेननीुकतचे दननीीहाननीास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे का , 
(३) असल्  ास, गरीब व गरज् ुध णाींननीा या लेलसस करण्  ासािी मुींबईत ल  नतर ठिकाणच्  ा 
ुध णाल ातही  वरीत या लेलसस सब्र सुुध करण्  ात  ावते अह  जननीतकेय्ननी मागण  होत 
ेहे, हे ही खरे ेहे का , 
(४) असल्  ास,  ाबाबत हासननीाननी ेकोणत  उपा  ोजननीा केली वा करण्  ात  ेणार ेहे, 
(५) ननीसल् ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे ेहे. 
(२) हे खरे ननीाही. सध्  ा बहृन् मुींबई महाननीगरपाललकेच्  ा पाच उपननीगरी  ुध णाल ात व त ननी 
कब द्रामध्  े सावाजदननीक-खाजग  भाणगीारी त वावर या लललसस सेवा सुुध करण्  ात ेलेली अस्ननी 
 ा ८ ्रककल् पाींत ८६ ुध णहय् ा उपल ा ेहेत. 
(३) व (४) हे खरे ेहे. बहृन् मुींबई महाननीगरपाललकेच्  ा नतर ९ र णाल ाींत सावाजदननीक - 
खाजग  सहभाग ्रककल् पाींतगात ही सेवा सुुध करण्  ाबाबत ्रकस् तािवण्  ात ेले ेहे.  ाबाबत 
बहृन् मुींबई महाननीगरपाललकेमाफा त दननीिवीा मागव्ननी दननीवय केलेल्  ा सींस् पाींननीा नराीाप् ीेण्  ात 
ेलेले ेहे. 
     तसेच के.ई.ूम., ननीा र, सा ननी ुधणाल ाींमध्  े २२ ुध णहय् ा या लललसससािी उपल ा 
अस्ननी सा ननी ुध णाल ात १० ुध णहय् ा वाढिवण्  ाचा ्रकस् ताव का ाािन्वत ेहे. गरीब व गरज ्
ुध णाींसािी सीर सेवा ठीवस रा् पुरिवण्  ात  ेत ेहे. 
(५) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

---------------- 
उहासनगर महानगरपाललिेतील मालमत्ता िर आिारणीतील गैरव्यिहार  

प्रिरणी गुन्हा दाखल िरुनही िारिाई न लायाबाबत 

(३३) *  ६६७६   श्री.गणपत गायििाड (ियाण पूिच), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) उल्हासननीगर महाननीगरपाललका षेेत्ात ल काही  मालमता ाारकाींननीा जुन् ा ीराननीे तर 
काहीींननीा वाढीव ीराननी ेकर ेकारण  केल् ाबाबत सननी २००२-०३ ते २००८-०९  ा कालावा त 
को् वा  ुधप ाींच् ा गैरव् वहार ्रककरण  हासननीाच् ा लाचलचुपत ्रकदतबींाक िवभागाननी े 
केलेल् ा चककह त उल्हासननीगर महाननीगरपाललकेत ल ५ उपा ुक्त तसेच खाजग  कीं पन् ाींच ेसहा 
कमाचारी  ाींच् ा िवरोाात उल्हासननीगर  ेप ल मध् वतह पोलीस स््ेहननीमध् े माहे मे, २०१४ 
मध्  े वा   ा ीर ाननी  गुन्हा ीाखल कुधननीही सींबणाताींवर अद् ाप कोणत च कारवाई करण् ात 
ेली ननीाही, हे खरे ेहे का , 
(२) असल् ास,  ा्रककरण  हासननीाननीे अणाक चककह  केली ेहे का , 
(३) असल् ास, चककह त का  ेढळ्ननी ेले व  ाननीुसार सींबींणाताींवर कोणत  कारवाई केली  
वा करण् ात  ेत ेहे, 
(४) ननीसल् ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे ननीाही. उल् हासननीगर महापाललका षेेत्ात ल मालम ता कर 
ेकारण मध्  े ाालेल्  ा गैरव्  वहारासींीभाात उल् हासननीगर महाननीगरपाललकेत सननी २००२ त े
२००८  ा कालावा त उप-े ुक् त  ा पीावर का ारत असलेले त कालीननी ४ हासक   
अणाकारी (१) री. .सींज  जगन् ननीाप ीसुाणे, (२) री. .लमलीींी भालचींद्र सावत, (३) 
री. .प .य .कोळेकर व (४) री. .हरेह चींद्रभाननी नींीननीाननी  तसेच कॉ प्  ु्र ूड्स   ा कीं पननी च े
सींचालक री. .अमर अरिवींी रेड्य  व ६ कमाचारी  ा खाजग  नसमाींच्  ािवुधध् ी मध्  वतह पोलीस 
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स् ्ेहननी  ेप ेअननीरुमे गु.र.र.२६/२०१४, गु.र.र.२७/२०१४, गु.र.र.२९/२०१४ व गु.र.र.३०/२०१४, 
लाचलुचपत ्रकदतबींाक का ीा, १९८८ चे कलम १३ (१) (य) सह १३ (२) अन् व े 
ठी.२१.०५.२०१४ रोज  गुन् हे ीाखल करण्  ात ेले ेहेत   ाच्रकमाण े सननी २००८ मध्  े     
उप-े ुक् त  ा पीावर का ारत असलेले हासक   अणाकारी री. .अहोक ननीारा ण बागेश् वर 
 ाींचेिवुधध् ी मध्  वतह पोलीस स् े्हननी  ेपे गु.र.र.२८/२०१४ लाचलुचपत ्रकदतबींाक का ीा, 
१९८८ च ेकलम १३ (१) (य) सह १३ (२) अन् व े ठी.२१.०५.२०१४ रोज  ीाखल करण्  ात ेला 
ेहे. 
     उपरोक् त गुन्   ाींपकै  अननीरुमे गु.र.र.२६/२०१४, गु.र.र.२७/२०१४, गु.र.र.२८/२०१४ व 
गु.र.र.३०/२०१४, मध्  े सींबींणात हासक   लोकसेवक सतच े कॉ प्  ु्र ूड्स  ा कीं पननी च े
सींचालक री. .अमर अरिवींी रेड्य   ाींननीा ठी.२१.०५.२०१४ रोज  अ्क करण्  ात ेली होत . 
  ाननीींतर न्  ा ाल ाननी े   ाींच  जाम ननीावर मुक् तता केली ेहे.  ा चार गुन्   ाच्  ा अननीुगींगाननी े
उप-े ुक् त पीावर का ारत असलेल्  ा सींबींणात ४ हासक   अणाका- ास हासननी सेवते्ननी 
दननीलींब त करण्  ात ेले ेहे. 
(२) व (३) सीर गुन्   ाींचा तपास सुुध ेहे. 
(४) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

----------------- 
औरांगाबाद शहरातील जाधििाडीतील लसेदेश्िर ि डोंबबिली येथील सांदप  

गािात जात पांचायतीन ेिुटूांबबयाांना िाळीत टाि याबाबत 

(३४) *  ५९०९   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलु्ाणा), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी),     
श्री.अब् दलु सत्तार (लसलोड), अडॅ.यशोमती िािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.शलशिाांत लशांदे 
(िोरेगाि), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.भास्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.सरेुश लाड (िजचत), श्री.जयांत 
पाटील (इस्लामपूर), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   
सन्माननीननी   मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) दरींगाबाी हहरात ल जााववाय त ल लसध् ीेश् वर कॉलननी त ल रींजननीा सणचननी पाींय े ेणण 
ननीारेगावात ल िवहाल तामच कर हे ीोघे ूकाच गो्ात ल असताींननीा   ाींननी  ्रकेमसींबींाात्ननी ल ननी 
केल्  ाननी े समाजाननीे सीर ीोन् ही कु्ुींबाननीा माहे जाननीेवारी, २०१५ मध्  े वाळ त ्ाकल्  ाचे व 
सीर ्रककरण  पुण्  ात ल िपींपरी-णचींचवय, ेळींीी, नचलकरींज , सींगमननीेर व दरींगाबाी 
 ाठिकाण  भरिवण्  ात ेलेल्  ा वेगवेगया ा जातपींचा त ींमध्  े ीींयापो्ी ीोघाींकय्ननी ुधप े १ 
लाख ७० हजार  वस्ल कुधननीही जातपींचा त ननी ेबठहष कार मागे घेतला ननीसल्  ाचे ेढळ्ननी ेले 
ेहे, हे  खरे ेहे का  
(२) तसेच िाणे िजल्   ात ल यद लबवली  ेप ल सींीप गावात राहणा- ा सींज  सोमा कीम  ा 
तुधणाननीे वगााप्वह ीललत समाजात ल तुधण ह  ेींतरजात   िववाह केला असल्  ामुळे गाव 
पींचा त ननी े   ाींननीा व   ाींच्  ा कु्ुींलब ाींननीा समाजात्ननी बठहष कृत करूननी िार मारण्  ाच  ामक  
ीेव्ननी ूक लाख ुधप ाींचा ीींय सुध् ीा िोिावला ेहे, हे ही खरे ेहे का , 
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(३) असल्  ास, उक्त ्रककरणाींच  हासननीाननीे चककह  केली ेहे का , चककह त का  ेढळ्ननी 
ेले व  ाननीसुार हासननीाननी ेकोणत  कारवाई केली वा करण् ात  ेत ेहे , 
(४) तसेच, राज् ात अहा ्रककारच्  ा वारींवार घयत असलेल्  ा घ्ननीा रोखण्  ाबाबत हासननीाननी े 
कोणत  उपा  ोजननीा केली वा करण् ात  ेत  ेहे ? 
(५) ननीसल्  ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) दरींगाबाी  ेप ल रींजननीा सणचननी पाींय े  ाींननी    ाींच े व   ाींच्  ा 
पत च्  ा कु्ुींलब ाींननीा वाळ त ्ाक्ननी जातपींचा त च्  ा ननीावाखाली ामक्  ा ीेऊननी ूक लाख 
पींचेचाळ स हजार ुधप े उकळल्  ाच  कफ ााी ठील्  ावुधननी गुन् हा ीाखल करण्  ात ेला ेहे. 
(२) हे खरे ननीाही. 
(३) दरींगाबाी  ेप ल ्रककरणासींीभाात ्रकाप् त ाालेल्  ा तरारीवुधननी पो.स् ्े. ूम.े .य .स . 
लसयको ननीारेगाव, िज.दरींगाबाी  ेपे गु.र.र. ९/२०१५ कलम १५३ (अ), ३८४, ३८७, १२० (अ), 
५०३, ३४ भा.ीीं.िव. अन् व े गुन् हा ीाखल करण्  ात ेला अस्ननी ूक्ण ११ व्  क् त ींननीा अ्क 
करण्  ात ेली ेहे. ेरोप  सध्  ा जाम ननीावर मुक् त अस्ननी पुढील तपास सुुध ेहे. 
(४) सामािजक बठहष कारासींीभाात ्रकाप् त तरारीबाबत भा.ीीं.िव.सीं. कलम १५३ (अ) अन् व े 
कारवाई करण्  ाबाबत ठीननीाींक ३०.०९.२०१३ च्  ा हासननी पररप्कान् व े सवा सींबींणाताींननीा सच्ननीा 
ीेण्  ात ेल्  ा ेहेत. 
(५) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

----------------- 
बदलापूर (जज.िाणे) येथील एमआयडीसी भागातील  
भारतीय स् टेट बँिेया शाखेिर पडलेला दरोडा 

(३५) *  १४८९३   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीननी   मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करत ल का  :- 
  

(१)   बीलाप्र (िज.िाणे)  ेप ल ूमे य स  भागात असलेल्  ा भारत   स् ्े् बकेँच् ा 
हाखेवर ठीननीाींक १६ फेब्रुवारी, २०१५ रोज  वा   ा ीर  ाननी  ीरोयखेोराींननी  ीरोया घाल्ननी सुमारे 
ीीय को्ी रूप ाींचा जवज पळवन्नी  ननीेला, हे खरे ेहे का , 
(२) असल्  ास, सीर ्रककरण  पोललसाींननी  कोणत  कारवाई  केली  वा करण् ात  ेत ेहे, 
(३) ननीसल्  ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ्रककरण  ेरोप ींननी  ीरोया ्ाकला ननीसन्नी घरफोय  कुधननी रोख ुधप े व 
सोन्  ाच ेीाणगणे असा ूक्ण १,४४,०५,३४०/- ुधप ाींचा माल चोरी कुधननी ननीेला ेहे. 
(२) सीर ्रककरण  बीलाप्र पुवा पोलीस िाण्  ात गुन् हा रिजस् ्र ननीीं.२४/२०१५ भाीींिव कलम 
४५४, ४५७, ३८० ्रकमाण ेठीननीाींक १६.०२.२०१५ रोज  गुन् हा ीाखल करण्  ात ेलेला ेहे. 
     सीर गुन्   ाच्  ा तपासात सीरचा गुन् हा ननीेपाळ ीेहात ल व ाारखींय राज्  ात ल 
गुन् हेगाराींननी  केल्  ाचे तपासा ीर  ाननी दननीष पन् ननी ााल्  ाननी ेत काळ तपासकाम  ाारखींय राज्  ात 
व ननीेपाळ  ेपे पोलीस पपक पािवनुनी ेरोप चा होा घेण्  ात ेला. तपासात ूकुण २२ ेरोप  
दननीष पन् ननी ाालेले असुननी   ा पैक  ूकुण १० ेरोप ींननीा ाारखींय, मुींबई, िाणे  ेपुननी अ्क 
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करण्  ात ेली असुननी   ाींच्  ाकय्ननी ुध.१४,०१,५८५/- नतका ककीं मत चा मुदे माल हस् तगत 
करण्  ात ेला ेहे. गुन्   ाचा तपास चाल ुेहे. 
(३) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

----------------- 
रा् यातील पोलीसाांच ेिामाचा ताण िा्त असयामुळे लालेले मतृ् यू 

(३६) *  ५३०१   श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्तार (लसलोड), श्री.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.विजय िडटे्टीिार (रा हपूरी), श्रीमती सांगीता िोंबरे (िेज), श्री.नरहरी झलरिाळ 
(हदांडोरी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्रीमती माधुरी लमसाळ (पिचती), श्री.जगदीश मळुीि 
(िडगाि शेरी), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.लभमराि तापिीर (खडििासला),    
श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (लशडी), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.धनजांय (सुधीर हरी) गाडगीळ (साांगली), श्री.ननतेश राण े
(िणििली), श्री.प्रिाश सुिन (मागािाणे), श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीननी   
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मुींबईत ल पोलीसाींननीा २४ तास काम कराव े लागत असल् ामुळे  ाींच् ात ठीवसबठीवस 
मोि ा ्रकमाणात तणावाच े वातावरण दननीमााण होऊननी कामाचा ताण वाढत असल् ाननी े माग ल 
ूक वगाात १४७ ह्ननी अणाक पोलीसाींचा मृ ् ााल् ाचा ्रककार माहे जाननीेवारी, २०१५ मध्  े वा 
 ासुमारास दननीीहाननीास ेला, हे खरे ेहे का , 
(२) तसेच राज्  ात ल पोलीसाींननीा कोण ा ननीा कोण ा कारणास्तव का म बींीोबस्त,     
वेळ -अवेळ  जेवण, अपुरी ाोप, वररष िाींकय्ननी ठीली जाणारी जाचक वागणुक  ा असह  
ताणामुळे सननी २००७ त े २०१४  ा काळात २४७ कमाचा- ाींननी  ेमह ा केल् ाच े        
माहे जाननीेवारी, २०१५ मध्  े वा   ासुमारास गहृिवभागाच् ा ेकयवेारीवुधननी स्पष् ााले ेहे, 
हे खरे ेहे का , 
(३) असल्  ास, हासननीाननी े उक् त ्रकश् ननीाच  ीखल घेऊननी तणावरामस् त पोलीसाींवरील कामाचा ताण 
कम  करण्  ाबाबत हासननीाननी ेकोणत  का ावाही केली वा करण्  ात  ेत ेहे, 
(४) ननीसल्  ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबई पोलीस ीलात ल १४७ पोलीसाींचे िविवा ेजाराननी ेदननीाननी ााले 
ेहे. परींत ्कामाच्  ा तणावामुळे दननीाननी ााल्  ाचे अलभलेखावर ननीद ीी उपल ा ननीाहीत. 
(२) राज्  ात सननी २००७ त े२०१४  ा कालावा त ूक्ण २५९ पोलीसाींननी  े मह  ा केलेल्  ा 
ेहेत. परींत् सीरच्  ा े मह  ा  ा पोलीसाींननीा िविवा का ारम, सण, उ सव न  ाीी 
कारणास् तव सतत वळे अवळे  बींीोबस् ताच े काम ठील्  ामळेु ााले ेहेत अस े  हणता  ेणार 
ननीाही. सीर े मह  ा होण्  ाचे कक्ुींलबक व वेगवेगळ  वै क् त क कारणे ेहेत. 
(३) व (४)  पोलीसाींचे ेरो   उ तम रहावे तसेच कामाचा ताण कम  करण्  ासािी महाराष र  
पोलीस कु्ुींब ेरो    ोजननीा राबिवण्  ात  ेते. ब .ूम.े . चाचण  कुधननी ्रको साहननी भ ता 
ीेण्  ात  ेतो. पोलीस भरत  करण्  ात  ेऊननी पोलीस ीलात कमाचा ाींच  वाढ करण् ात  ेते. 
पोलीस अणाकारी/अमींलीार  ाींच्  ा अय अयचण , तरारीचे दननीवारण करण्  ासािी कमाचारी वृींी 
पररगीेचे े ोजननी करण्  ात  ेत.े तसेच अज्ञाींककत कषेत व ीरबारामध्  े   ाींच्  ा तरारी व 
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अय अयचण  सोयिवणे  ाबाबत जास् त त जास् त ्रक  ननी कुधननी ेवश्  क   ा उपा  ोजननीा 
करण्  ात  ेतात. पोलीस अणाकारी/कमाचारी हे तणावमुक् त व दननीरोग  का ारत राहण्  ासािी 
ेरो   िवग क तपासण ,लहब र, का ाहाळा,  ोगा, ेरो   िवग क जागुधकता लहब राींच े
ीेख ल े ोजननी करण्  ात  ेत.े पोलीस ुध णाल /ीवाखान्  ाच  सुिवाा उपल ा कुधननी ीेण्  ात 
 ेते. कामाच्  ा ठिकाण  व्  ा ामहाळेच  सुिवाा उपल ा कुधननी ीेण्  ात ेलेली ेहे. कामाचा 
ताण कम  व् हावा  ाष्ष ्ीननी ेवेगवगेया ा ्रककारच ेसाींस् कृदतक का ारम, ठीवाळ  मेळावा, उमींग-
स् वरतरींग सारखे सींग तम  का ारम हळीीकुीं कु समारींभ न  ाीी तसेच करया स् पाांचे े ोजननी 
करण्  ात  ेते. 

----------------- 
रा्यामेये महहलाांिरील अत्याचाराचे खटले प्रलांबबत असयाबाबत 

(३७) *  १०९०२   श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.जगदीश मुळीि (िडगाि शेरी), 
श्री.लभमराि तापिीर (खडििासला), डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े (लमरज), श्रीमती माधुरी लमसाळ 
(पिचती) :   सन्माननीननी   मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) राज् ामध् े मठहलाींवरील अ ाचाराचे ख्ले ्रकााान् ाननी ेव तातय ननीे दननीकाली काढण् ासािी 
वेगळ  जलीगत  न् ा ाल े असन्नी २५ जलीगत  न् ा ाल े केवळ मठहला अ ाचाराच् ा 
ख्ल् ाींसािी असताननीाही राज् ात सुमारे ५६००० ख्ले ्रकलींलबत असल् ाच  बाब माहे जाननीेवारी, 
२०१५ मध्  े वा   ा ीर ाननी दननीीहाननीास ेली, हे खरे ेहे का , 
(२) असल् ास, ्रकलींलबत ख्ल् ाींवर लवकरात लवकर न् ा  लमळण् ासािी हासननीाननीे कोणत  
का ावाही केली वा करण् ात  ेत ेहे, 
(३) ननीसल् ास, िवलींबाच  कारणे का  ेहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे ननीाही. 
मठहला अ  ाचाराबाबत स् न्  ा ाल ामध्  े (जलीगत  सिवहेग न्  ा ाल े) ११८२३ ्रककरणे 
्रकलींलबत ेहेत. 
(२) राज्  ात मठहला अ  ाचाराींच  ्रककरणे दननीकाली काढण्  ासािी माहे ऑगस् ्, १९९६ ते माहे 
जाननीेवारी, २०१४ प तं ेवश्  कतेननीुसार वेळोवेळ  ूक्ण २७ िवहेग न्  ा ाल ाींच  स् पापननीा 
करण्  ात ेली ेहे. माचा २०११ मध्  े १०० जलीगत  न्  ा ाल े स् पापननी करण्  ात ेली 
ेहेत.  ामध्  े ्रकाप  ाननीे मठहलाींवरील अ  ाचाराच  ्रककरणे चालिवली जातात. 
(३) ्रकश् ननी उद्भ ावत ननीाही. 

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

विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणप्वा सवा ्रककक ा महाराषर िवााननीमींयळ सणचवाल ाच् ा सींगणक  ीं्णेवर 
मुद्रण: हासक   मध् वतह मुद्रणाल , मुींबई. 


