
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि २१ जुलै, २०१५ / आषाढ ३०, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमां्ी 
 
याांच ेप्रभारी विभाग 

(२) गहृननमााण, खननिमा ि िामगार मां्ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४३ 
------------------------------- 

  
रसायनीतील चाांभाली (ता.खालापूर, जज.रायगड) येथील आश्रमशाळेमध् ये सांचालिाांनीच 

अल् पियीन मुलीांिर ललात् िार िेल्यालालत 
  

(१) *  २५७८१   श्री.डड. मल्लीिाजूान रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रसायनीतील चाींभाली (ता.खालापूर, जि.रायगड) येथील सन २०१४ पासून सुरु 
असलेल् या ंाींतीकनकेतन ्रमशमंामेम ये सींचालकाींनीच ८ अल् पवययीन मलुीींवयर 
बलात् कार करुन त् याची अ लील तचरफीत तही काढण् यात ्ल् याची ररुीवयी न्ना नरनाींक 
१२ िून, २०१५ रोिी वया त् यासुमारास कनरंानास ्ली ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकंी करण्यात ्ली ्हे काय, 
(३) असल् यास, चौकंीत काय ्ढमून ्ले वय त्यानुसार सरर सींचालकाींवयर कोणती 
कारवयाई करण् यात ्ली वया येत ्हे, 
(४) नसल् यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) रसायनी पोलीस ठाणे हद्दीतील चाींभाली ता.खालापूर येथील 
ंाींती अनाथ ्रमशम मये राहणा-या ३ मुलीींवयर ंाींती ्रमशमच्या सेके्र्रीने बलात्कार 
केल् याबाबत वय ४ मुलीींच ेववयनयभींग केलेबाबत कनरंानास ्ले. 
(२) होय. 
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(३) रसायनी पोलीस ठाण्यात गु.र.क्र. ४७/२०१५ भा.रीं.ववय. सींनहता कलम ३७६ (्य), 
३७७, ३५४(अ), ३२३, ५०६ वय बाल लैंतगक अत् याचार अतिकनयम सन २०१२ च ेकलम 
४,८,१९ सह २१ प्रमाणे नर.१०.०६.२०१५ रोिी गुन्हा राखल करण्यात ्ला असून 
तपास सुरु ्हे. 
(४) प्रन द्भ ावयत नाही. 

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

मुांलई पोललसाांमध्ये िाढत् या ििा रोगायाया श यतेची लक्षणे आढळल्यालालत 
  

(२) *  १६५८८   श्री.अलमत विलासराि देशमुख (लातूर शहर), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अलमन पटेल (मुांलादेिी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.सरदार तारालसांह (मुलुांड) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मुींबई पोललसाींम ये क्न् सर पे ींंन् ्स डड असोलसडंन (सीसीडड) ने केलेल् या 
तपासणी लंबबरात  ३००० पोललसाींमागे ७० ्क् के पोलीस तींबाखू सेवयनांी सींबींिीत 
तर ३५ ्क् के पोललसाींम ये कका रोगाच् या ंक् यतचेी ल्षणणे ्ढमून ्ल् याची  बाब 
माहे  मे, २०१५ मये वया त्या ररम् यान कनरंानास ्ली, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल् यास, कामाच ेअनेक तास, अकनयलमत ्हार ्णण कमालीचा ताण यामुमे 
मुींबई पोलीस अनारोग् यास बमी पडत ्हेत, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) असल् यास, सरर प्रकरणी रखल नेऊन पोललसाींम ये िागरुकता कनमााण 
करण् यासाठआ ्णण कामाचा ताण कमी करण्यासाठआ कोणती कायावयाही केली वया 
करण् यात येत ्हे, 
(४) नसल् यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 

  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) वय (३) हे खरे नाही. 
(४) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
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अमरािती गहृननमााण मांडळाअांतगात जलमनीिर लाह्य विद्युतीिरणायाया  
वििास िामात गैरव्यिहारालालत 

(३) *  २६२५४   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिा) :   सन्माननीय गहृननमााण 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावयती गहृकनमााण मींडमाअींतगात मौिे बडनेरा, िारणी वय वयणी येथील 
िलमनीवयर बाह्य ववय्युतीकरणाच्या ववयकास कामात गैरव्यवयहार झाला ्हे, हे खरे 
्हे काय, 
(२) असल्यास, दक्त कामाच्या गैरव्यवयहार प्रकरणी, कायाकारी अलभयींता, गहृकनमााण 
वय ्षणेरफी ववयकास मींडम अमरावयती याींनी चौकंी अहवयालात कनववयरा प्रक्रक्रयेमये 
समावयें असलेल्या अतिकारी वय कमाचाऱयाींच ेस्वयहीत नरसून येत ेअसा स्पष् कनवयाामा 
नरला तसेच सरर ववय्युतीकरण कामाची प्रातिकरण स्तरावयरील अलभयींतामाता त 
चौकंी करावयी असे सुरा वयररषठाींना कमववयले, हे खरे ्हे काय, 
(३) असल्यास, कनववयरा सूचना नरनाींक ११ सप् े्ंबर, २०११ ला प्रती नरन या 
रैकनकाच्या नगर-डगर या पषृठावयर प्रत्य्षणात प्रलसरच केल्या नाही, हे खरे ्हे 
काय, 
(४) असल्यास, दक्त प्रकरणी ंासनाने रोषीवयर काय कायावयाही केली वया करण्यात 
येत ्हे, 
(५) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : (१) वय (२) मौिे बडनेरा, िारणी वय वयणी येथील िलमनीवयर बाह्य 
ववय्युतीकरणाच्या ववयकास कामात गैरव्यवयहार झाला क्रकीं वया कसे याबाबत कायाकारी 
अलभयींता, अमरावयती मींडम याींनी केलेल्या चौकंी अहवयालात कनववयरा प्रक्रक्रयेत 
सहभागी असलेल्या अतिकारी/कमाचारी याींच ेस्वयनहत असल्याच ेनमूर केले ्हे. 

त्या अनुषींगाने मुख्य र्षणता वय सुर्षणा अतिकारी, म्हाडा प्रातिकरण याींनी 
त्याींच्या नर.२७.०३.२०१५ रोिीच्या परफीान्वयये मुख्य अतिकारी, अमरावयती गहृकनमााण वय 
्षणेरफीववयकास मींडम याींना पुन:च चौकंी करुन अहवयाल सारर करण्याच्या सूचना 
नरल्या. त्यानुसार मुख्य अतिकारी, अमरावयती मींडम याींनी पुन:च चौकंी करुन 
याबाबतचा सववयस्तर अहवयाल मुख्य र्षणता वय सुर्षणा अतिकारी याींना नर.१८.०६.२०१५ 
रोिी सारर केला ्हे. या प्राप्त झालेल्या अहवयालाच्या अनुषींगाने प्रातिकरणाच्या 
स्तरावयर पुढील कायावयाही सुरु ्हे. 
 
 



4 

(३) अंी वयस्तुजस्थती नाही, नर.२१ सप् े्ंबर, २०११ ला प्रती नरन या रैकनकाच्या 
नगर-डगर या पषृठावयर कनववयरा प्रलसर केल् या ्हेत. 
(४) वय (५) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
  
तासगाांि (जज.साांगली) येथील पोलीस िोठडीतील ३ दरोडखेोराांनी पलायन िेल् यालालत 
  

(४) * १६४२७   डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िडगेाि), श्री.अलमन पटेल (मुांलादेिी), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) तासगाींवय (जि.साींगली) येथील पोलीस कनरी्षणकाच् या कनवयतृ् ती समारींभाच् या 
स् नेहभोिनाच् या कायाक्रमात रींग पोलीस कमाचा-याींच् या हलगिणपणामुमे कोठडीतील ३ 
ररोडखेोराींनी पलायन केल् याच ेनरनाींक १ िून, २०१५ रोिी वया त् यासुमारास कनरंानास 
्ले, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल् यास, बि्ींकालीन कारागहृातील नेमक् या दणणवया ंोित या गुन् हेगाराींनी 
णखडक तून पम काढला, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) असल् यास, दपरोक् त प्रकरणाची ंासनाने चौकंी केली ्हे काय, चौकंीअींती 
कोणती कारवयाई केली वया करण्यात येत ्हे, 
(४)  नसल् यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) वय (२) नर.०१/०६/१५ रोिी रारफीी ००.२० त े ०१.१५ च े
सुमारास िोररार पाऊस वय वयारा सुरु होवयून वयीि गेली होती या सींिीचा गैरतायरा 
नेवयून ३ ्रोपीींनी लॉकअपच्या ररवयािाच्या िामीवयर चढून लाकडी लसलीींग च्या 
लाकडी पट्टय्ा तोडून कौलावयरुन प्रवयें करुन खाली दतरले वय पलायन केलेबाबत 
्रोपीींववयरुर तासगाींवय पोलीस स््ेंन येथे गु.र.नीं.११३/१५ भा.रीं.ववय.कलम २२४, ४२७, 
३४ प्रमाणे गुन्हा नोंर  ्हे. 
(३) दक्त नमूर राखल गुन्ह्यातील ्रोपीचा ंोि नेवयून १ ्रोपीस नर.०५/०६/१५ वय 
२ ्रोपीींना नर.०६/०६/१५ रोिी अ्क करण्यात ्ली ्हे. सींबींतित लॉकअप गाडा 
हवयालरार वय पहा-यावयरील पोलीस लंपाई याींनी रलुा्षणीपणा वय हलगिणपणा केल् यामुमे 
त्याींना कनलींबीत करुन त्याींची खात्यातींगात चौकंी करण्यात येत ्हे. सरर न्नेचा 
तपास सुरु ्हे. 
(४) ववयलींब झालेला नाही. 

----------------- 
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राज्यातील स्थाननि स्िराज्य सांस्थामाफंत चालिण्यात येणाऱ्या  
सिाच पररिहन सेिा तोट्यात असल्यालालत 

  

(५) *  १७२२७   श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अलमन पटेल (मुांलादेिी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (नतिसा), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.जयिुमार 
गोरे (माण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय सािाजननि लाांधिाम (सािाजननि उपक्रम 
िगळून) मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील स्थाकनक स्वयराज्य सींस्थामातंत चालवयण्यात येणाऱया सवयाच पररवयहन 
सेवया तोट्यात असून ्ोलच्या बोज्यामुमे या दपक्रमाींच्या तोट्यात अतिकच भर पडत 
्हे डस्ी बसेसप्रमाणे स्थाकनक स्वयराज्य सींस्थाींमाता त चालवयण्यात येणाऱया 
पररवयहनच्या बसेसनाही ्ोल मात करण्यात यावया अंी मागणी माहे डवप्रल, २०१५ 
मये वया त् यासुमारास करण्यात ्ली, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल्यास, डस्ी बसेसप्रमाणे स् थाकनक स्वयराज्य सींस्थामातंत चालवयण्यात 
येणाऱया पररवयहनच्या बसेसनाही ्ोल मात  रेण्याबाबत ंासनाने कोणता कनणाय 
नेतला वया नेण्यात येत ्हे, 
(३) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) प्रन द्भ ावयत नाही. 
(३) प्रन द्भ ावयत नाही. 

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

लभिांडी (जज.ठाणे) तालु यातील ग्रामीण पररसरातील  
गोदामे ि िां पन् या अ नधधिृत असल् यालालत 

(६) *  २४३६८   श्री.शाांताराम मोरे (लभिांडी ग्रामीण) :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७३०६ 
ला ददनाांि १६ माचा, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तरायाया सांदभाात:    सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लभवयींडी (जि.ठाणे) तालुक् यातील ग्रामीण पररसरात गोरामाच् या नावयाखाली ववयववयि 
दत् पारन करणा-या कीं पन् या वय गोरामे अ नतिकृत असल् याचे माहे माचा, २०१५ मये 
वया त्या ररम्यान कनरंानास ्ले ्हे, हे खरे ्हे काय, 
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(२) तसेच पूणाा, राहनाम वय तम या गावयामिील ३६३५ गोरामापैक  १९३ गोरामात 
रासायकनक पराथांची साठवयणूक करण्यात येत असून सररची गावये मुींबई महानगर 
प्ररें ववयकास प्रातिकरणाच्या अखत्याररतील असल्याने महाराषर प्रारेलंक वय नगर 
रचना अतिकनयमानुसार ्वययक कारवयाई करण्याबाबत प्रातिकरणास वय महाराषर 
प्ररषुण कनयींरफीण महामींडमास वय कनयींरफीक, ववयस्तो्क याींना तहलसलरार, लभवयींडी याींनी 
नरनाींक १८ तेिुवयारी, २०१५ रोिीच्या कमववयलेल्या परफीान्वयये कोणती कारवयाई केली वया 
करण्यात येत ्हे, 
(३) असल् यास, अ्यापपयान्त क्रकती अनतिकृत कीं पन्या वय गोरामाींवयर कारवयाई केली 
वया करण्यात येत ्हे तसेच केलेल्या कारवयाईच ेस्वयरूप काय ्हे, 
(४) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) वय (३) सरर भागात मुींबई महानगर प्ररें ववयकास 
प्रातिकरण हे ववयंेष कनयोिन प्रातिकारी असून प्रातिकरणाच े ्षणेबरफीय 
अतिकारी/कमाचारी याींनी या भागात क्रतरुन मानहती लममाल्यावयरुन महाराषर प्रारेलंक 
वय नगर रचना अतिकनयम १९६६ अन्वयये २३८ अनतिकृत बाींिकामावयर कारवयाई केलेली 
्हे. त्यातील १६ गाळयाींच ेकनषकासन मुींबई महानगर प्ररें ववयकास प्रातिकरणाकडून 
करण्यात ्ले असून दवयाररत प्रकरणी पोलीस बींरोबस्त प्राप्त होताच पुढील कायावयाही 
करण्याच े प्रातिकरणाच्या स्तरावयर कनयोजित ्हे. सररच्या डकूण अनतिकृत 
बाींिकामापैक  ८ प्रकरणी न्यायालयीन रावये राखल ्हेत. 

तहलसलरार लभवयींडी कायाालयाकडून प्रातिकरणास रासायकनक गोरामाींची 
सींख्या प्राप् त झाली ्हे. तथावप कोणती गोरामे रासायकनक ्हेत याींचा तपलंल वय 
ठावयनठकाणा नमूर नाही. याबाबत तहलसलरार लभवयींडी याींचकेडून सरर गोरामाींचा 
ठावयनठकाणा िाणून नेण्यात येत ्हे. त् नींतर ्प्प्या ्प्प्याने सवये्षणण करुन 
बाींिकाम अनातिकृत असल्याच ेकनरंानास ्ल्यास त्यावयर कायावयाही करण्याच ेमुींबई 
महानगर प्ररें ववयकास प्रातिकरणाच्या स्तरावयर कनयोजित ्हे. 
(४) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
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आनांद जैन सेिा मांच िोपरगाि ि ओम साई प्रनतष्ट्ठान पुणे याांनी नोिरी देण्याच े
आलमष देिून मदहलाांची फसिणूि िेल्यालालत 

  

(७) *  २१६९८   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ्नींर िैन सेवया मींच कोपरगावय वय ओम साई प्रकतषठान पुणे याींनी ंासनामाता त 
डकाजत्म क बाल ववयकास सेवया योिनेतील पामणानरात वय अींगणवयाडीत नोकरी लावयून 
रेण्याच े्लमष रेवयून गरिु मनहलाींकडून प्रत्येक  ८० हिार रुपये गोमा करुन पसार 
झाल्याची तक्रार नरनाींक १० माचा, २०१५ रोिी िमगाींवय येथील ्तथाक गुन्हे ंाखेकडे 
बेबाबाई रगडू सपकामे याींनी केली, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल्यास, दक्त तक्रारीची चौकंी करण्यात ्ली ्हे काय, 
(३) असल्यास, चौकंीच्या अनुषींगाने रोषीींवयर ंासनाने कोणती कारवयाई केली वया 
करण्यात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) प्रकरणी नर.०९/०७/२०१५ रोिी प्रनात नमूर मनहलेच्या 
मुलाने नरलेल् या क्रतयाारीवयरुन २ मनहला ्रोपीींववयरुर नर.०९/०७/२०१५ रोिी तैिपूर 
पोलीस स््ेंन जि.िमगाींवय येथे गु.र.नीं ४६/२०१५ भा.रीं.ववय. कलम ४२०, ४०६, ५०८, 
५०६ नुसार गुन्हा राखल ्हे. 
(२) होय. 
(३) सरर गुन्ह्यातील सा्षणीराराींना ववयचारपूस करुन ्रोपीववयरुर पुरावया गोमा 
करणेवयर पोलीस तपास चालु ्हे. 
(४) ववयलींब झालेला नाही. 

----------------- 
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रायगड जजल्ह्यातील खोपोली येथील ररलायन्स लसललिॉन इांडस्रीज िां पनीतील प्लॅन्ट 
जळाल्याने िामगार लेरोजगार झाल्यालालत 

  

(८) *  २०९९६   श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग लरोरा (शहापूर), 
श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधान), श्री.किसन िथोरे (मुरलाड) :   सन्माननीय िामगार 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल्ह्यातील खोपोली येथील ररलायन्स लसललकॉन इींडस्रीिला नरनाींक २५ 
माचा, २०१५ रोिी वया त्या सुमारास लागलेल्या ्गीत ८० ्क्के प्ल्न्् िमाल्याने 
्गीनींतर सरर प्ल्न्् वयापरात न ्ल्याने कीं पनीतील कामगार बेरोिगार झाले 
्हेत, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल्यास, दक्त प्रकरणी ंासनामाता त चौकंी केली ्हे काय, चौकंीत काय 
्ढमून ्ले वय त्नुसार बेरोिगारीमुमे कामगाराींची दपासमार होवयू नये म्हणून 
ंासनाने कोणती कायावयाही केली वया करण्यात येत ्हे, 
(३) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) मे.लसललकॉन इीं्रन्ंनल प्रॉडक््स,् रनहवयली गाींवय, 
ता.खालापूर, जि.रायगड या कारखान्यास नर.२५ माचा, २०१५ रोिी लागलेल्या 
्गीमये कारखान्यातील पाचपैक  चार ंेड िमाले, अंी वयस्तुजस्थती ्हे. तथावप, 
नर. १३ िून, २०१५ पासून कारखाना पूवयावयत सुरु झालेला ्हे. 

कारखान्यात ३९ कामगार काम करीत असून सरर ्गीमुमे दत्पारन बींर 
असले तरीही कारखान्यातील डकही कामगार बेरोिगार झालेला नाही. 
(२) वय (३) औ्योतगक सुर्षणा वय ्रोग्य सींचालनालयाने सरर न्नेची चौकंी केली 
असून सरर ्गीमुमे कोणासही रखुापत झालेली नाही. 

्गीची न्ना नडल्यापासून कारखाना पूवयावयत सुरु होईपयतं कारखाना 
व्यवयस्थापनाने सवया ३९ कामगाराींना वयेतन अरा केले ्हे. 

----------------- 
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मुांलईतील सािीनािा पोललसाांनी मॉडलेिर लैधगांि अत् याचार िरुन 
साडचेार लाख रुपयाांची खांडणी घेतल् यालालत 

(९) *  १८५९३   श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधान), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग लरोरा 
(शहापूर), श्री.लाळासाहेल पाटील (िराड उत्तर), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), 
श्रीमती सुमन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), 
श्री.गुलालराि पाटील (जळगाि ग्रामीण), श्री.अजुान खोतिर (जालना), श्री.सदा 
सरिणिर (मादहम), श्री.सांजय पोतनीस (िललना), श्री.अजजत पिार (लारामती), 
श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील (उस्मानालाद), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.भास्िर 
जाधि (गुहागर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाि), श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्री.िैभि वपचड (अिोले), अॅड.आलशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.अजय चौधरी (लशिडी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील साक नाका पोललसाींनी पींचताराींक्रकत हॉ्ेलबाहेरुन मॉडले वय कतच् या 
लमरफीाच ेअपहरण करुन साक नाका पोलीस ठाण् यात ्णून मॉडलेवयर लैतगींक अत् याचार 
केल्याच े तसेच साडेचार लाख रुपयाींची खींडणी नेतल् याच े नरनाींक २० डवप्रल, २०१५ 
रोिी वया त् या सुमारास कनरंानास ्ले, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल्यास, यासींरभाात नरनाींक २१ डवप्रल, २०१५ रोिी या तरुणीने पोलीस 
्युक् ताींकड े डसडमडस्वयारे तक्रार केली त्यानुसार नरनाींक २२ डवप्रल, २०१५ रोिी 
सरर मनहलेस पोलीस ्युक् ताींनी बोलावयनू कतची कैक्रतयत नेतली, हे ही खरे ्हे 
काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी चौकंी केली ्हे काय, चौकंीच ेकनष कषा काय ्हेत 
वय त्यानुसार रोषी पोललसाींवयर कोणती कारवयाई केली वया करण्यात येत ्हे, 
(४) नसल् यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) वय (२) होय. 
(३) नडलेल्या न्नेबाबत क्रतयाारी मनहलेने नर.२२.४.२०१५ रोिी पोलीस ्युक्त, 
बहृन्मुींबई याींची प्रत्य्षण भे् नेऊन तक्रार केली. त्यानुसार डम्यडीसी पोलीस ठाणे, 
मुींबई येथे गुरक्र.००/१५ अन्वयये गुन्हा नोंर केला असून, गुन्हे प्रक्ीकरण ंाखा, 
गुअववय, मुींबई येथे गुरक्र.५६/१५, कलम ३७६, ३५४(अ), ३८४, ३४१, ३४२, ३२४, ३२३, 
३४, ११४ भारींववयसीं अन्वयये गुन्हा नोंरववयण्यात ्ला ्हे. सरर प्रकरणी ्ठ 



10 

्रोपीींना अ्क करण्यात ्ली ्हे. यातील तीन पोलीस अतिकारी/कमाचारी याींना 
ंासक य सेवयेतून कनलींबबत करण्यात ्ले ्हे. सवया ्रोपी अ्यापही न्यायालयीन 
कोठडीत ्हेत. 
(४) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
सोलापूर शहरातील ओडडशातील मायक्रो ललशीांग अॅण्ड  

फडडांग लललमटेड िां पनीने फसिणूि िेल्यालालत 

(१०) *  २६३४५   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अलमन पटेल (मुांलादेिी), 
श्री.लाळासाहेल थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) सोलापूर ंहरातील सुमारे ४०० िणाींची ओडडंातील मायक्रो ललंीींग अ्ण्ड तडड ींग 
लललम्ेड कीं पनीने २ को्ी ७२ लाख रुपयाींची तसवयणूक केल्याप्रकरणी िेल रोड 
पोलीस ठाण्यात गुन्हा राखल करण्यात ्ला असल्याच े माहे मे, २०१५ मये वया 
त्याररम्यान कनरंानास ्ले ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल्यास, दपरोक्त प्रकरणी ंासनाने चौकंी केली ्हे काय, 
(३) असल्यास, चौकंीत काय ्ढमून ्ले वय त्यानुसार सींबींतिताींवयर कोणती 
कारवयाई केली वया करण्यात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) प्रकरणी िेल रोड पोलीस ठाणे, सोलापूर ंहर येथे 
नर.१५/०४/१५ रोिी गुरनीं. ६८/२०१५ भा.रीं.ववय. कलम ४७६, ४२०, ३४ सह डमपी्यडी 
ॲक्् १९९९ कलम ३ प्रमाणे गुन्हा राखल ्हे. 
(२) वय (३) गुन्ह्याच े तपासात कनषपन्न झाले क , नमुर कीं पनी ्रओसी, ओररसा 
याींचकेड ेकीं पनीि ॲक्् प्रमाणे नोंरणीकृत होती सरर कीं पनीस ररिवया बँक, भुवयनेवयर 
याींनी नर.२२/०१/०१ रोिी नॉन बँक ींग तायनानलंयल कीं पनी म्हणून नरलेली 
नोंरणीपरफी नर.०३/०७/१४ रोिी रद्द करण्यात ्ले ्हे असे असताींना कीं पनीच्या 
सोलापूर ंाखेने ठेवयीराराींकडून ठेवयी जस्वयकारुन ठेवयीराराींना ठेवयीची रक्कम परततेड न 
करता ५०० पे्षणा िास् त गुींतवयणूकराराींची तसवयणूक केली असल्याच े्ढमून ्ले. 

सररच्या गुन्ह्यात सरर कीं पनीच ेव्यवयस्थापक, क्लाका  वय डिीं् असे डकूण 
६ ्रोपीींना अ्क करुन त्याींची पोलीस कस््डी ररमाींड नेवयून तपास केला ्हे. 
गुन्ह्याचा तपास चालु ्हे. 
(४) ववयलींब झालेला नाही. 

----------------- 
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वप ांपरी-धचांचिड (जज.पुणे) येथील पररसरात सुिन्या समधृ्दी योजनेत टेललफोन 
ऑपरेटची नोिरी देण्याच ेआलमष देिून शेिडो तरुणाांची फसिणूि िेल्यालालत 

  

(११) *  १७६२६   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अलमन पटेल (मुांलादेिी), श्रीमती 
माधुरी लमसाळ (पिाती), श्री.जगदीश मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.लभमराि तापिीर 
(खडििासला), श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर), श्री.विजय िाळे (लशिाजीनगर) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वपींपरी-तचींचवयड (जि.पुणे) येथील पररसरात सुकन्या समृरी योिनेत ्ेललतोन 
ऑपरे्ची नोकरी रेण्याच े ्लमष रेवयून ंेकडो तरुणाकडून लाखो रुपयाींची लु् 
करण्यात ्ली असल्याच ेनरनाींक २९ डवप्रल, २०१५ रोिी वया त्यासुमारास कनरंानास 
्ले, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल्यास, दक्त प्रकरणी डका दमेरवयारास प्रकतमनहना २४ हिार ५०० रुपये 
पगार रेण्यात येणार असल्याच े कनयुक्तीपरफी पाठवयून त्यासाठआ १४ हिार ५०० रुपये 
भरण्याची सक्ती केल्याच ेकनरंानास ्ले ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ंासनाने चौकंी केली ्हे काय, चौकंीत काय ्ढमून 
्ले वय त्यानुसार रोषीींवयर कोणती कारवयाई केली वया करण्यात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) या अनुषींगाने पुणे ंहर पोलीस ्युक्त याींच्या 
काया्षणेरफीात कोणताही गुन्हा राखल झालेला नाही. 
(२), (३) वय (४) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
  
मुांलईतील मौजे िाांजुर (ता.िुलाा) येथील मॅरेथॉन ग्रुप ि भाांडुप इस् टेट याांनी झोपडपट्टी 
पुनिासन प्राधधिरणािड ेपुनविािास योजनेचा लनािट प्रस्ताि दाखल िेल्यालालत 

  

(१२) *  २३१६४   श्री.पांिज भुजलळ (नाांदगाि), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील मौिे काींिुर (ता.कुलाा) येथील न.भु.क्र. १५ येथील लममकतीवयर म्रेथॉन 
ग्रुप वय भाींडुप इस् ्े् याींनी झोपडपट्टी पुनवयासन प्रातिकरणाकड ेपुनववयाकास योिनेबाबत 
बनावय् प्रस् तावय मींिुरीसाठआ राखल केला ्हे, हे खरे ्हे काय, 
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(२) असल्यास, नरनाींक ११ तेिुवयारी, १९८० रोिी सरर लममकतीबाबत भाींडुप इस् ्े् 
तते त् याींच् या सवया भातगराराींनी रमशी.नारायण रगडू सावयींत याींच े लाभात खरेरीखताचा 
रस् तावयेि केलेला असूनही त् याींनी म्रेथॉन ग्रुप बरोबर सींगनमताने बेकायरेंीरररत् या 
प्रस् तावय राखल केल् याची लोकप्रकतकनिीींनी माहे िानेवयारी, २०१५ म ये वया त् यासुमारास 
झोपडपट्टी पुनवयासन प्रातिकरणाकड ेतक्रार केलेली ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत ंासनामाता त चौकंी करण् यात ्ली ्हे काय, चौकंीत 
काय ्ढमून ्ले वय तरनुसार मौि े काींिुर येथील झोपडपट्टीिारकाींची तसवयणुक 
्ामण् यासाठआ ंासनामाता त कोणती कायावयाही केली वया करण् यात येत ्हे, 
(४) नसल् यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) मौिे काींिुर, ता.कुलाा, न.भू.क्र. १५ या लममकतीवयरील 
सींिीवयनी सहकारी गहृकनमााण सींस्थेच्या झोपडपट्टी पुनवयासन योिनेचा प्रस्तावय 
मे.नेक्सझोन क्रतक्सल सजव्हासेस प्रा.लल.,७०२ म्राथॉन म्क्स, मुलुींड-गोरेगाींवय रोड, 
मुलुींड (प.) याींचमेाता त झोपडपट्टी पुनवयासन प्रातिकरणाकड े प्राप्त झाला ्हे. 
स्य:जस्थतीत प्राप्त झालेला प्रस्तावय झोपडपट्टी पुनवयासन प्रातिकरणाने नरनाींक 
३०.६.२०१४ रोिी केवयम जस्वयकृत केला ्हे. सरर प्रस् तावय बनावय् असल्याच े नरसून 
येत नाही. 
(२) वय (३) मा.लोकप्रकतकनिी याींच े कनवयेरन झोपडपट्टी पुनवयासन प्रातिकरणाकड ेप्राप्त 
झालेले नाही. 

सररहू झोपडपट्टी पुनवयासन योिना न.भू.क्र. १५ च्या डकूण ११,३८०.२० 
चौ.मी. इतक्या ्षणेरफीापैक  केवयम ४०७२ चौ.मी. ्षणेरफीाकररता राखल करण्यात ्ली 
्हे. ४०७२ चौ.मी. ्षणेरफीाच्या मालक  हक्काबाबत सारर केलेल्या लममकत पबरफीकेवयर 
िारक सररी ंेती अंी नोंर ्हे. याबाबत योिनेच्या वयास्तुववयंारराने सारर 
केलेल्या ७/१२ सररी न.भू.क्र. १५ वयरील ५२०० चौ.मी. ्षणेरफीावयर मे. नेक्सझोन क्रतक्सल 
सजव्हासेस प्रा.लल. याींच्या नावयाची िारक म्हणून नोंर ्हे. यावयरुन असे नरसून येते 
क , न.भू.क्र. १५ च्या मालक  हक्काबाबतच्या कागरपरफीाींवयर रमशी. नारायण रगडू सावयींत 
याींच्या नावयाचा दल्लेख नाही. 
(४) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
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मौजे शरणापूर (ता.जज.औरांगालाद) येथील जमीन एनए  
िरण्यासाठी लाचचेी रिम घेताना पिडल्यालालत 

  

(१३) *  २२७३९   श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाि), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.लाळासाहेल पाटील 
(िराड उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे ंरणापूर (ता.जि.औरींगाबार) येथील ३० गुींठे िमीन डनड करण्यासाठआ ५ 
लाख रूपयाची लाचचेी रक्कम नेताना नगररचना ववयभागातील रोन अतिकाऱयाींना 
लाचलुचपत प्रकतबींिक ववयभागाच्या पथकाने नरनाींक १२ डवप्रल, २०१५ रोिी पकडले, हे 
खरे ्हे काय, 
(२) असल्यास, सरर प्रकरणी ंासनामाता त चौकंी केली ्हे काय, 
(३) असल्यास, चौकंीत काय ्ढमून ्ले वय त्नुसार सरर लाच नेणा-या 
अतिकाऱयाींवयर कोणती कारवयाई केली वया करण्यात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) वय (३) लाचलुचपत प्रकतबींिक ववयभाग, औरींगाबार 
याींचकेडून प्राप्त मानहतीनुसार मौि े ंरणापूर ता.जि.औरींगाबार येथील ग् नीं.८ 
मिील ३० ्र गुींठे िलमनीच्या रेखाींकन मींिूर करण्यासाठआ रमशी. प्रसार गायकवयाड, 
सहाय्यक सींचालक, नगर रचना याींनी रु.६.०० लाखाची मागणी करुन ती लाचचेी 
रक्कम रमशी. ्ोंपे सहाय्यक नगर रचनाकार याींचकेडे रेण्यास साींतगतल्यावयरुन 
लाचलुचपत प्रकतबींिक ववयभाग, औरींगाबार याींनी नर.१२.०४.२०१५ रोिी रमशी.सींिय 
यंवयींत ्ोंपे सहायक नगर रचनाकार याींना रु.५.०० लाख इतक  लाचचेी रक्कम 
जस्वयकारल्यानींतर सरर रक्कमेसह पकडले, तसेच रमशी.प्रसार सो. गायकवयाड, सहाय्यक 
सींचालक, नगर रचना याींना त्याींच े औरींगाबार येथील राहत े नरातून ताब्यात नेतले. 
तसेच सरर प्रकरणी त्याींचवेवयरुरय पोलीस स््ेंन दस्मानपुरा औरींगाबार ंहर येथे 
लाचलुचपत प्रकतबींिक अतिकनयम, १९८८ च े कलम ७, १२, १३, (१)(ड) सह १३(२) 
अन्वयये गु.र.नीं.३००९/२०१५ राखल करण्यात येऊन त्याींना नर.१३.०४.२०१५ रोिी अ्क 
करण्यात ्ली. त्यामुमे ंासनाने रोन्ही अतिका-याींना नर.१७ िून, २०१५ च्या 
्रेंान्वयये नर.१३.०४.२०१५ पासून (म्हणिेच अ्केच्या नरनाींकापासून) ंासन 
सेवयेतून कनलींबबत करण्यात ्ले ्हे. 
(४) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
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न्हािे (ता.उरण, जज.रायगड) गािातील सर मोहम्मद युसुफ रस्टयाया मालिीची 
जमीन लसडिोने सांपाददत िेल्यालालत 

  

(१४) *  २१३५२   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिा), 
श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) न्हावये (ता.दरण, जि.रायगड) गावयातील सर मोहम्मर युसुत रस््च्या मालक ची 
२१० ंेतकऱयाींची कुम म्हणून नावये असलेली लसडकोने सींपानरत केलेली १४२ हेक््र 
िमीन सर मोहम्मर युसुत रस््च ेकुलमुखत्यारी रमशी.दमें दराणी याींनी ंेतकऱयाींना 
िलमनीचा मोबरला लममू नये म्हणून ववयंेष भूसींपारन अतिकारी, पनवयेल याींच्या 
सींगनमताने खो्े रस्ताऐवयि करुन िलमनीचा कनवयाडा ्पल्या नावये करुन 
प्रकल्पग्रस्त ंेतकऱयाींची तार मोठ्या प्रमाणात तसवयणूक केल्याची तक्रार 
लोकप्रकतकनिी याींनी माहे माचा, २०१५ मये वया त्या सुमारास व्यवयस्थापक य 
सींचालक, लसडको लल. याींच्याकड ेकेली ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पग्रस्त ंेतकऱयाींना ववयतरीत करण्यात ्लेल्या साडबेारा ्क्के 
भूखींडाचा मोबरला अ्यापही लममाला नाही, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) असल्यास, दक्त प्रकरणी ंासनाने चौकंी केली ्हे काय, चौकंीच्या 
अनुषींगाने सींबींिीताींवयर काय कायावयाही केली ्हे, तसेच दक्त प्रकल्पग्रस्त 
ंेतकऱयाींना तातडीने नुकसान भरपाई रेण्याबाबत ंासनाने कोणती कायावयाही केली वया 
करण्यात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) वय (३) होय. 

मौिे न्हावये येथील िलमनीबाबत कनवयाडा क्र. २/९४ हा नर. २७.२.२००४ रोिी 
नोवषत करण्यात ्लेला होता. सरर कनवयाड्यानुसार महमर युसूत रस््च्या ऐवयिी 
रमशी. दलमां  दराणी याींच ेनावय लावयण्यात ्ले ्हे. 

सरर कनवयाड्याबाबत अकनयलमतता ्ढमल्याने सींबींतित अतिकाऱयाींववयरुर 
ववयभागीय चौकंी सुरु करण्यात ्ली असून रमशी.दलमां  दराणी याींना १२.५ ्क्के 
भूखींड वया्पास स्थतगती रेण्यात ्ली ्हे वय त्याींना वया्प केलेला दलवये सेक््र ९ 
मिील ६,७०० चौ.मी. ्षणेरफीाचा भूखींड लसडकोकडून रद्द केल्याने लसडकोच्या 
्रेंाववयरुर मा.दच्च न्यायालयात रर् यातचका राखल करण्यात ्ली ्हे. 
(४) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
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वप ांपरी िािड (पुणे) येथील अष्ट् टविनायि िॉलनी जिळ मायलेिीयाया  
अांगािर रॉिेल ओतून पेटिून ददल्यालालत 

  

(१५) *  २२५४३   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  वप ींपरी वयाकड (पुणे) येथील अष ्ववयनायक कॉलनी िवयम योतगता पररेंी वय 
कोमल पररेंी या रोनी मायलेक  रस् त् याने िात असताींना त् याींच् या अींगावयर रॉकेल 
ओतून पे्वयून रेण् यात ्ल् याच े नरनाींक २३ मे, २०१५ रोिी वया त् या ररम् यान 
कनरंानास ्ले ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल् यास, त् याींची प्रकृती तचींतािनक असून हल् लेखोर तरार झाले असून, 
हल् लेखोराींववयरु र पोललसात गुन् हा राखल करण् यात ्ला ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) असल् यास, सरर प्रकरणी चौकंी झाली काय, चौकंीत काय ्ढमून ्ले वय 
त्यानुसार कोणती कारवयाई केली वया करण् यात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सरर प्रकरणी नरनाींक २०.५.२०१५ रोिी योतगता पररेंी या 
मनहलेच्या अींगावयर अज्ञात इसमाींनी त्याींच्या पाठआमागून येऊन रॉकेल ्ाकून त्याींना 
पे्वयून रेऊन गींभीर िखमी केले हे खरे ्हे. 
(२) सरर प्रकरणी हल्लेखोरास अ्क करण्यात ्ली असून त्याच्याववयरुर पोललसाींत 
गुन्हा राखल करण्यात ्ला ्हे. 
(३) सरर प्रकरणी चौकंीअींती रमशीमती योतगता पररेंी त्याींची मुलगी कोमल पररेंी 
नहने नरलेल्या तक्रारीवयरुन वयाकड पोलीस स््ेंन येथे गु.र.क्र.२३७/१५ भा.रीं.ववय.कलम 
३०७ अन्वयये गुन्हा राखल करण्यात ्ला, परींतु रमशीमती पररेंी याींचा नरनाींक 
२३.६.२०१५ रोिी मतृ्यू झाल्याने भा.रीं.ववय.कलम ३०२ समाववयष् करण्यात ्ले. सरर 
प्रकरणी क्रतयाानरस अ्क करण्यात ्ली ्हे. गुन्हा पोलीस तपासावयर प्रलींबबत ्हे. 
(४) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
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मुांलई शहरातून नोिरीच ेआलमष दाखिून पळिून आणलेल् या मुलीांची गुजरातया या 
खेडगेािाांमध् ये विक्री होत असल् यालालत 

  

(१६) *  २३५०६   श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांलेगाि), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील (उस्मानालाद), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.पाांडुरांग लरोरा (शहापूर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.भास्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळलशरस), श्री.लाळासाहेल पाटील (िराड उत्तर), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे 
(जळगाि शहर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई ंहरातून नोकरीच े्लमष राखवयून पमवयून ्णलेल् या मुलीींची गुिरातच् या 
खेडगेावयाींम ये ववयक्र  होत असल् याच ेनुकत् याच पायिुनी पोललसाींनी केलेल् या 
कारवयाईतून स् पष ् झाले असल् याच े माहे डवप्रल, २०१५ मये वया त्यासुमारास 
कनरंानास ्ले ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल् यास, पायिुनी पोललसाींनी केलेल् या कारवयाईत डका अल् पवययीन मुलीला 
ववयकत नेणा-या इसमालाही पोललसाींनी अ्क केली, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) असल् यास, मुख् य ्रोपीींना अ्यापपयतं पोललसाींना पकडता ्ले नसून हे र्के् 
मुींबईतच नव् हे तर राज् यात पसरले ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(४) असल् यास, सरर प्रकरणी ंासनाने कोणती कारवयाई केली वया करण् यात येत ्हे, 
(५) नसल् यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे ्हे. 
(२) या सींरभाात पायिुनी पोलीस ठाण्याने केलेल्या तपासात पायिुनी पोलीस ठाण्याचे 
हद्दीतील ३ तरुणीींना चाींगल्या पगारावयर क््रीींगच्या कामाच े्लमष राखवयून गुिरात 
राज्यातील खेडगेावयात पैसे नेऊन त्याींच ेलग्न लावयुन रेण्यात ्ले असल्याच े्ढमून 
्ले ्हे. 
(३) या सींरभाात पायिुनी पोलीस ठाणे येथे गुरक्र.१२२/१५ कलम ३७०, ३७०(अ), ३७६, 
३६३, ३४३, ३४४, १२०(ब) भारींववयसीं कलम ४, ८, १२ पोक्सो अन्वयये गुन्हा राखल 
करण्यात ्ला ्हे. नमुर गुन्ह्यात ७ ्रोपीताींना अ्क करण्यात ्लेली ्हे. 
(४) या सींरभाात वयेमोवयेमी मोहल्ला कलम्ी लम्ीींग, कॉनार लम्ीींग ्योजित करुन 
िनतमेये िागरुकता कनमााण करण्यात येत ्हे. 
(५) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
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िाष्ट्टी (ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर) येथील मालती नलसगं होमिर  
दरोडखेोराांनी दरोडा टािून िेलेल्या हल्ल्यालालत 

  

(१७) *  २४५२३   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) काष्ी (ता.रमशीगोंरा, जि.अहमरनगर) येथील अिनुि चौकातील डॉ.राम पाचपुत े
याींच्या मालती नलसगं होमवयर नरनाींक २६ मे, २०१५ रोिी वया त्यासुमारास 
ररोडखेोराींनी ररोडा ्ाकून समुारे २० लाख रुपये क्रकीं मतीचा ऐवयि लु् ल्याची न्ना 
नडली, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल्यास, सरर ररोड्याच्यावयेमी डॉ.राम पाचपुत े वय त्याींच्या पत्नी डॉ.मालती 
पाचपुत ेयाींच्यावयर ररोडखेोराींनी केलेल्या हल्ल्यात गींभीर िखमी झाले ्हेत, हे ही 
खरे ्हे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकंी केली ्हे काय, चौकंीत काय ्ढमून ्ले वय 
त्यानुसार कोणती कारवयाई केली वया करण्यात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नमूर नठकाणी वय नरनाींकास ररोडा पडला असून त्यामये 
रुपये ९.२२ लक् ा क्रकमतीचा माल चोरीस गेल् याबाबत रमशीगोंरा पोलीस स््ेंन येथे 
गु.र.नीं. १२५/१५ भा.रीं.ववय. कलम ३९५, ३९७, ३९३, ३८०, ५११, ३७९, प्रमाणे गुन्हा 
राखल ्हे. 
(२) होय. 
(३) गुन्ह्याच्या तपासात डका सींंयीतासह ६ ्रोपी कनषपन्न झाले असून सरर ६ 
्रोपीींना अ्क करण्यात ्ली ्हे. सरर ्रोपी नर.०६/०७/१५ पयंत पोलीस 
कोठडी अलभर्षणेत ्हेत वय सींंयीत ्रोपीस न्यायालयीन कोठडी नरले ्हे. 
गुन्ह्याचा तपास सुरु ्हे. 
(४) ववयलींब झालेला नाही. 

----------------- 
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औरांगालाद जजल् ह्यात लनािट िागदप्े तयार िरुन शासनाया या िौशल् य वििास ि 
स् ियांरोजगार योजनेयाया रिमेचा अपहार िेल्यालालत 

  

(१८) *  २२१२९   श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर 
पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूिा), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दषक्षण) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबार जिल् ह्यात बनावय् कागरपरफी ेतयार करुन ंासनाच् या कौंल् य ववयकास 
वय स् वययींरोिगार योिनेच े १ को्ी ७१ लाख रुपयाचा अपहार झाल् याच े नरनाींक १० 
डवप्रल, २०१५ रोिी वया त् यासुमारास कनरंानास ्ले ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) अ सल् यास, सरर कनिीचा अपहार करणा-या दपायुक् त वय प्रकल् प सींचालक या 
रोनाींना लस्ी चौक पोलीसाींनी अ्क केली ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी केाणती कारवयाई केली वया करण्यात येत ्हे, 
(४) नसल् यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ्स्थापना अतिकारी महापाललका औरींगाबार याींनी 
नरलेल् या क्रतयाारीवयरुन महापाललकेमिील डक दप ्युक्त वय डक प्रकल्प सींचालक या 
२ ्रोपीींनी कौंल्य ववयकास प्रलं्षणण योिनेची बनावय् यारी तयार करुन ्युक्त 
याींची नरंाभूल करुन रु.१,७०,४१८९३/- चा अपहार करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून 
लस्ी चौक पोलीस स््ेंन येथे गु.र.नीं. ९५/१५ भा.रीं.ववय. कलम ४२०, ४१९, ४६७, 
४६८, ४७१, २०९, ५११, ३४ प्रमाणे गुन्हा राखल ्हे. 
(२) होय. 
(३) प्रकरणी रोन्ही ्रोपीींना अ्क करुन त्याींना पोलीस कोठडी वय न्यायालयीन 
कोठडी नेवयून तपास करण्यात ्ला. सरर रोन्ही ्रोपीींना नर.१३/०४/१५ रोिी 
िामीन लममाला असून प्रकरणाचा तपास चालू ्हे. 
(४) ववयलींब झालेला नाही. 

----------------- 
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िाांदे्र (मुांलई) येथील शासिीय िसाहतीयाया पुनविािासालालत 

(१९) * १७५२६ श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अलमन पटेल (मुांलादेिी), श्री.अस् लम 
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाि), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधान), श्री.हनुमांत 
डोळस (माळलशरस), श्री.पाांडुरांग लरोरा (शहापूर), श्री.लाळासाहेल पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.किसन िथोरे (मुरलाड), श्री.पांिज भुजलळ (नाांदगाि), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांलेगाि), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील (उस्मानालाद), श्री.सुरेश लाड (िजात), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्रीमती तपृ्ती 
सािांत (िाांदे्र पूिा) :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) मुींबई, वयाींदे्र येथील सरकारी वयसाहतीमिील सुमारे १०० डकर भूखींडावयर ंासक य 
कमाचाऱयाींसाठआ त्याच नठकाणी वयसाहत दभारुन ववयववयि रतुावयास, दच्चायुक्ताींसाठआ 
्ललंान नरे दपलब्ि करुन रेणारे “डडप्ल्ाम्न्क डन्क्लेव्ह” स्थापन करण्याच ेनवये 
गहृकनमााण िोरण प्रस्ताववयत करण्यात ्ल्याच े माहे मे, २०१५ मये वया त्या 
सुमारास कनरंानास ्ले ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल्यास, वयाींदे्र येथील “डडप्ल्ाम्न्क डन्क्लेव्ह” या नव्या गहृकनमााण 
िोरणाबाबत ंासनाने कोणता कनणाय नेतला वय त्यानुसार या िोरणाबाबत कोणती 
कायावयाही केली वया करण्यात येत ्हे, 
(३) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) वय (२) वयाींदे्र, मुींबई येथील ंासक य वयसाहतीचा पुनववयाकास 
करुन त्या नठकाणी ंासक य कमाचा-याींच्या ्वययकतेनुसार सेवयाकनवयासस्थाने 
बाींिण्यात ्ल्यानींतर खुल्या ववयक्र कररता िे दवयाररत ्षणेरफी दपलब्ि होईल त्या ्षणेरफीात 
ववयरेंी रतूावयास, ववयरेंी वयाणणजज्यक सींस्थाींची कायाालये याींच्याकररता परराषर 
सींबींिववयषयक महासींकुल स्थापन करण्याच ेगहृकनमााण िोरण वय कृती ्राखडा २०१५ 
च्या मसु्यात नमूर ्हे. सरर मसु्याच्या प्रती सवया मा.कें द्रीय वय राज्य मींरफीी 
मींडमातील मींरफीी, राज्यातील सवया सींसर सरस्य वय ववयिानमींडम सरस्य तसेच 
प्रंासक य ववयभागाींना सूचना वय अलभप्रायाथा पाठववयण्यात ्ल्या ्हेत. त्याींच्याकडून 
सरर मसु्यासींबींिी प्राप्त सूचना/अलभप्रायाींचा ववयचार करुन पुढील कायावयाही करण्यात 
येईल. 
(३) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
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साांगली लमरज िुपिाड महानगरपाललिा क्षे्ामध्ये शासनायाया नगरोत्थान 
योजनेअांतगात सुरु असलेल्या ड्रनेेज योजनेयाया  

िामामध्ये गैरव्यिहार झाल्यालालत 
  

(२०) *  २३३७४   श्री.धनजांय (सुधीर हरी) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साींगली लमरि कुपवयाड महानगरपाललका ्षणेरफीामये ंासनाच्या नगरोत्थान 
योिनेअींतगात सुरु असलेल्या ड्रनेेि योिनेच्या कामामये गैरव्यवयहार झाला ्हे, हे 
खरे ्हे काय, 
(२) असल्यास, दक्त प्रकरणी मुम मींिूर योिनेपे्षणा अनेक कामात बेकायरेलंरररत्या 
वयाढ करुन झालेल्या कामापे्षणाही िास्त रेयके काढली गेली, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) असल्यास, या कामाची मरुत नरनाींक ३१ मे, २०१५ रोिी सींपली असूनही अ्याप 
तक्त २५% त े३०% सुरा कामे पूणा झाली नाहीत, हे ही खरे ्हे काय, 
(४) असल्यास, पाईपलाईनची कामे अपूणा असतानाही प्रक्रक्रया कें द्राची कामे सुरू 
करण्यात ्ली ्हेत, हे ही खरे ्हे काय, 
(५) असल्यास, या सवया कामाची चौकंी करुन सींबींतिताववयरुर कोणती कायावयाही 
केली वया करण्यात येत ्हे, 
(६) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) साींगली लमरि कुपवयाड महानगरपाललकेच्या भुयारी ग्ार 
योिनेच्या कामामये गैरव्यवयहार झाला नसल्याबाबत ्युक्त, साींगली लमरि 
कुपवयाड याींनी कमववयले ्हे. 
(२) मींिूर योिनेपे्षणा कामाींमये बेकायरेंीर वयाढ करुन, कामापे्षणा िास्त बबले 
महानगरपाललकेमाता त काढली नसल्याबाबत ्युक्ताींनी ंासनास कमववयले ्हे. 
(३) सरर कामाच्या कनववयरेची मुम मुरत ३० डवप्रल, २०१५ रोिी सींपली ्हे. तथावप 
प्रकल्पाच्या मुम मुरतीत साींगली योिनेच े २५%  तर लमरि योिनेच े काम ३९% 
इतके झाले ्हे. 
(४) हे खरे ्हे. 
(५) वय (६) ववयभागीय ्युक्त, पुणे याींना प्रत्य्षण कामाची तपासणी करुन अहवयाल 
सारर करण्याच्या सूचना रेण्यात ्ल्या ्हेत. 

----------------- 
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नाांदेड महानगरपाललिेयाया लीएसयुपी योजनेलालत 

(२१) *  १७१११   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अलमन पटेल (मुांलादेिी), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) गुरु ता गद्दी बरफींताब्री महोत्सवयाच्या अनुषींगाने कें द्र ंासनाने नाींरेड 
महानगरपाललकेला बीडसयुपी ही अत्यींत महत्वयाकाीं्षणी योिना मींिूर केली होती. या 
योिनेतून ंहरातील झोपडपट्टी ह्ववयण्यासाठआ रबुाल न्कातील नागररकाींना २७ हिार 
नरकुले बाींिण्याचा प्रस्तावय कें द्र ंासनाकड े महानगरपाललकेने पाठववयला होता. परींतु 
या योिनेची मुरत नरनाींक ३१ माचा, २०१५ रोिी सींपुष्ात ्ल्यामुमे या योिनेवयर 
खचा न झालेला ६५ को्ीींचा कनिी परत पाठवया अंी ताक र कें द्र ंासनाने नरली 
असल्याच े माहे माचा, २०१५ मये वया त्या ररम्यान कनरंानास ्ले ्हे, हे खरे 
्हे काय, 
(२) असल्यास, नरकुले बाींिण्याच्या मुरतीत नरकुलाींच े बाींिकाम पूणा न करण्याची 
कारणे काय ्हेत तसेच कें द्र ंासनाच्या या भूलमकेमुमे गेल्या रोन मनहन्यापासून 
्णखी ३ हिार नरकुलाींच े बाींिकाम पूणा करण्याबाबत ंासनाने कोणती कायावयाही 
केली वया करण्यात येत ्हे, 
(३) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) नाींरेड येथे बीडसयुपी कायाक्रमाअींतगात डकूण ११ 
प्रकल्पाींमये २७,९८५ नरकुलाींना मींिूरी लममाली होती. तथावप, नाींरेड ्ेक्स्ाईल 
लमल, न्ंनल ्ेक्स्ाईल कापोरेंन वय गुरु्वयारा बोडा, नाींरेड याींची िागा प्रस्तुत 
प्रकल्पासाठआ नाींरेड महानगरपाललकेस हस्ताींतरीत न होऊ ंकल्यामुमे ५१३६ 
नरकुलाींचा प्रकल्प क्रमाींक ३ रद्द करण्यात ्ला ्हे. तसेच दवयारीत प्रकल्पाींमिील 
डकूण ३२०९ नरकुले नोव्हेंबर, २०१४ मये कें द्र ंासनाने रद्द केली ्हेत. अंाप्रकारे 
मुम योिनेतील डकूण ८३४५ नरकुले रद्द करण्यात ्ली ्हेत. दवयारीत १९६४० 
नरकुलाींच े सुिारीत दनद्दष् कनजचत करण्यात ्ले ्हे. रद्द नरकुलाींसाठआ ववयतरीत 
केलेला कनिी व्यािासह रक्कम रु.४८.१५ को्ी कें द्र ंासनास परत करणे ्वययक 
्हे. 
(२) वय (३) नरकुलाींच्या बाींिकामास ववयलींब होण्याची कारणे खालीलप्रमाणे ्हेत:- 

1. लाभार्थयांसाठआ “्हे त्याच नठकाणी” (In situ) नरकुलाींच े बाींिकाम 
करण्याचा प्रकल्प राबववयण्यात येत असल्यामुमे लाभार्थयांच ेकच्च ेनर तोडुन 
त्या नठकाणी नवयीन नरकुल बाींिणे वय ररम्यान लाभार्थयांनी पयाायी व्यवयस्था 
करणे. 
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2. त्याींच्या नहयाची रक्कम भरण्यास केलेला ववयलींब. 
3. योिनेच्या कामाींच े रर िुने असल्यामुमे कीं रफीाराराींचा लममत नसलेला 

अपेक्ष्षणत प्रकतसार वय त्यामुमे कामे सुरु करण्यास झालेला ववयलींब. 
4. िलमनीच्या मालक सींरभाात द्भ ावयलेली न्यायालयीन प्रकरणे. 

----------------- 
  
मौजे िाघाळा (ता.पाथरी, जज.परभणी) येथील सोन् याचाांदीयाया दाधगण्याांची िारागीराने 

पोललसाांयाया ्ासाला िां टाळून आत् महत् या िेल्यालालत 
  

(२२) *  २३८८३   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (लसमत) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे वयानामा (ता.पाथरी, जि.परभणी) येथील सोन् याचाींरीच्या रातगण्याींची  
कलाकुसर करणा-या कारागीराने नरनाींक १ िून, २०१५ रोिी पोललसाींच्या रफीासाला 
कीं ्ामून ववयष वपऊन ्त् महत् या केली ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल् यास, सरर मयताींस परभणी ंहर पोलीस वय रेल् वये पोलीस कमाचारी सतत 
तोनवयरुन वय पोलीस ठाण् यात बोलावयून िमक् या रेत होते, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) असल् यास, मतृ व् यजक्तने ्त् महत् येपुवयण सींबींतित पोलीस कमाचा-याींची नावये 
तचठ्ठीत ललहून ठेवयली असून सतत रफीास रेवयून ्त् महत् येस प्रवयतृ् त करणा-या रोषी 
पोलीसाववयरु र गुन् हा राखल करण् याची मागणी सरात वय सुवयणाकार असोलसडंन 
व् यापा-याींनी ्ींरोलनाव् रारे केली ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(४) असल् यास, सरर प्रकरणाची चौकंी केली ्हे काय, चौकंीत काय कनष पन् न 
झाले वय चौकंी नुसार रोषीींवयर कोणती कारवयाई करण् यात ्ली वया येत ्हे ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) वय (४) मौि े वयानामा येथील सोन्याचाींरीच्या 
रातगन्याींची कलाकुसर करणा-या कारातगराने ववयषारी औषि प्रांन करुन ्त्महत्या 
केली, हे खरे ्हे. तथावप, त्याने पोललसाींच्या रफीासाला कीं ्ामून ्त्महत्या केली 
क्रकीं वया नाही याबाबत तपास चालू ्हे. सरर प्रकरणी सराता असोलसडंनने नरलेल्या 
अिााच्या चौकंीवयरुन पाथरी पोलीस ठाणे येथे गुरनीं.९९/२०१५ कलम ३०६, ३४ 
भारींववयप्रमाणे ्रोपी पोलीस दपकनरी्षणक वय पोलीस हेडकॉन्स््ेबल याींचवेवयरुर गुन्हा 
राखल करण्यात ्ला ्हे. सरर प्रकरणी ्रोपी पोलीस हेडकॉन्स्ेबल याींना 
कनलींबबत करण्यात ्ले असून त्याची खातकेनहाय चौकंी चालू करण्यात ्ली ्हे. 
सरर गुन्ह्याचा तपास चालू ्हे. 

----------------- 
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राज्यात दहशिादी सांघटनाांपासून धोिा असलेल्या शहराांयाया सुरक्षेलालत 
  

(२३) *  २४११०   श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील पुण्यासह रेंातील ११३ ंहराींना रहंतवयारी हल्ल्याचा िोका 
असल्याचे लींडन येथील वयेररस्क मेपलक्रॉफ््च्या ग्लोबल अल्सा ड्ंबोडाने केलेल्या 
अहवयालात नमूर केले असल्याच ेमाहे मे, २०१५ च्या ंेवय्च्या ्ठवयड्यात कनरंानास 
्ली, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल्यास, ्यडडस, ताललबान, अल कायरा या रहंवयारी सींन्नाींपासून िोका 
असल्याच ेगुप्तचर यींरफीणाच ेकयास ्हेत, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात रहंवयारी सींन्नाींपासून िोका असलेल्या ंहराींच्या 
सुर्षणेसाठआ ंासनाने कोणती कायावयाही केली वया करण्यात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) रहंतवयार ववयरोिी पथक वय राज्य गुप्तवयाताा ववयभाग 
याींचकेड ेयाबाबतचा कोणताही अहवयाल कनरंानास ्लेला नाही. 
(२) काही महत्वयाच्या वय सींवयेरनंील नठकाणाींवयर रहंतवयारी ग्ाींकडून सींभाव्य 
अकतरेक  हल्ले/कारवयाया नडवयून ्णण्याचा िोका असल्याबाबत गुप्तचर यींरफीणाींकडून 
गोपकनय इंारे वयेमोवयेमी प्राप्त होत असतात. 
(३) प्राप्त होणा-या गोपकनय इंा-याींच्या अनुषींगाने रहंतवयार ववयरोि पथकास सतका  
करण्यात येऊन गोपकनय मानहती लममववयण्यात येत.े तसेच कोणतीही अनुतचत न्ना 
नडू नये याकररता सवया सींबींतित काया्षणेरफीाच्या न्क प्रमुखाींना वयेमीच सतता करण्यात 
येत.े या न्नाींचा मुकाबला करण्यासाठआ प्रमाणणत कायापरती तयार करण्यात ्ली 
असून वयेमोवयेमी सरावय (Mock Drill) करण्यात येतो. महत्वयाच्या वय सींवयेरनंील 
स्थमाींचा सुर्षणा ्ढावया नेण्यात येऊन रफीु्ीींबाबत ्वययक त्या दपाययोिना 
करण्यात येतात. 
(४) प्रन द्भ ावयत नाही. 

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



24 

साळिी स् टॉप (जज.रत् नाधगरी) येथे नगरपाललिेया या जलतरण  
तलािात विद्याथ्यांचा लुडून झालेला मतृ्यू 

(२४) *  २५९०९   श्री.िालीदास िोळांलिर (िडाळा), श्री.अलमन पटेल (मुांलादेिी) :   
सन्माननीय कक्रडा मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सामवयी स् ्ॉप (जि.रत् नातगरी) येथे नगरपाललकेच् या मा यमातून दभारण् यात 
्लेल् या िलतरण तलावयात सुर्षणेसाठआ ्वय यक सोयी- सािनाींच् या अभावयाने वय 
झालेल् या रलुा्षणामुमे माहे मे, २०१५ म ये वया त् या ररम् यान नरगींबर ंलंकाींत रहा्े 
या महाववय्यालयीन ववय्यार्थ यााचा बुडून मतृ् यू झाल् याची न्ना कनरंानास ्ली, हे 
खरे ्हे काय, 
(२) असल् यास, या ववय्यार्थ यांच् या मतृ् यूला िबाबरार असणा-या सींब ींतित ठेकेरार 
्णण जिल् हा क्रक्रडा अतिकारी वय सींबींतिताींवयर सरोष मनुष यवयिाचा गुन् हा राखल 
करावया, या मागणीसाठआ समववयचारी मींचच् यावयतीने जिल् हातिकारी कायाालयाबाहेर 
दपोषण करण् यात येत ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत ंासनाने चौकंी केली ्हे काय, चौकंीअींती काय 
्ढमून ्ले, चौकंीत रोषी ्ढमलेल् या रोषीींवयर ंासनाने काय कारवयाई केली 
्हे, 
(४) तसेच मतृ झालेल् या ववय्यार्थ यांच् या कु्ुींबबयाींना मरत रेण् याबाबत ंासनाची 
भूलमका काय ्हे, 
(५) नसल् यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१), (२), (३) वय (४) होय, ववय्यार्थयांचा मतृ्यू झाला हे खरे ्हे. 
याबाबत रत्नातगरी ंहर पोललस ठाणे येथे िीवयर्षणक रमशी.सींतोष अनींत सुवयरे वय 
रमशीप्रभाकर रािाराम रेवयरुखकर याींच्यावयर गुन्हे राखल झाला असून त् याींना अ्क 
झाली ्हे. या प्रकरणी चौकंी सुरु असल्याने कु्ुींबीयाींना मरत रेण्याबाबत 
स्य:जस्थतीत प्रस्ताववयत नाही. 
(५) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
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िल्याण - लशळ आणण श्रीमलांग रोड तसेच िल्याण पूिा शहरात लार-रेस्टॉरण्ट तसेच 
गुन्हेगारीत मोठ्या प्रमाणात िाढ झाल्यालालत 

(२५) *  २०२४७   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिा), श्री.किसन िथोरे (मुरलाड), 
श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कल्याण - लंम ्णण रमशीमलींग रोड पररसरात सुमारे ४७ बार-रेस््ॉरण्् ्णण 
लॉजिींगबोडडगं असल्याने तथेील िीं्याींमुमे या पररसराला रेड लाई् डररयाच े स्वयरुप 
्ले असून, भररस्त्यात बारबालाींचा सुरु असलेला तिींगाणा याबद्दल स्थाकनक 
रनहवयांाींनी पोलीस ठाण्यात तक्रार राखल केल्याची न्ना माहे डवप्रल, २०१५ च्या 
ंेवय्च्या ्ठवयड्यात कनरंानास ्ली ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) तसेच कल्याण पूवया ंहरात गुन्हेगारीच ेप्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वयाढले असून 
मींगमसुरफी चोरी, नरतोडी, खुन खुनाच ेप्रयत्न या गुन्ह्याींमये मोठ्या प्रमाणात वयाढ 
झाल्याच े माहे मे, २०१५ मये वया त्या ररम्यान कनरंानास ्ले ्हे, हे ही खरे 
्हे काय, 
(३) असल्यास, कोमंेवयाडी पोलीस प्रंासनाकडून सवया सामान्य नागररकाींच्या तक्रारी 
नोंरवयुन न नेणे वय गींभीर गनु्ह्या ऐवयिी सौम्य कलम लावयून गुन्हेगाराींना मोंका् 
सोडणे तसेच सवयासामान्याींना गींभीर गुन्ह्यात अडकववयण्याचे प्रकार सुरु ्हेत, हे ही 
खरे ्हे काय, 
(४) असल्यास, दपरोक्त प्रकरणाींबाबत ंासनामाता त कोणती कारवयाई करण्यात ्ली 
वया येत ्हेत, 
(५) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) कल्याण पूवया भागातील कोमसेवयाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत माहे िानेवयारी त ेमे, 
२०१४ मिील राखल गुन्ह्याींपे्षणा माहे िानेवयारी त े मे २०१५ या कालावयिीत खुन, 
खुनाचा प्रयत्न, नरतोडी या गुन्ह्याींमये वयाढ झालेली नाही, परींतू मींगमसुरफी चोरी या 
गुन्ह्याींमये वयाढ झालेली ्हे. 
(३) वय (४) हे खरे नाही. परींतू कोमंेवयाडी पोलीस स््ेंन हद्दीतील सवया सामान्य 
नागररकाींच्या तक्रारी नोंरवयून तक्रारीच्या स्वयरुपानुसार गुन्हे राखल करण्यात येतात वय 
गुन्हेगाराींवयर प्रकतबींिक कारवयाई केली िात.े त्यानुसार माहे मे, २०१५ मये तौिरारी 
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प्रक्रक्रया सींनहता, कलम १०७ प्रमाणे ४७ कलम १०९ प्रमाणे २, कलम ११० प्रमाणे ४ वय 
मुींबई पोलीस कायरा ५६ प्रमाणे २ गुन्हेगाराींवयर प्रकतबींिक कारवयाई करण्यात ्ली 
्हे. 
(५) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
नालशि देिळाली िॅम् पमधील िनालने मनतमांद मुलीिर ललात् िार िेल् यालालत 

(२६) *  १८६९४   श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधान), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाि), 
श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.लाळासाहेल पाटील (िराड उत्तर) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नालंक रेवयमाली क्म् पमिील सैन्यरलात सेवयारत असलेल् या डका कनालने ंेिारी 
राहणा-या मतीमींर मुलीवयर नरनाींक २ मे, २०१५ रोिी वया त् यासुमारास बलात् कार 
केल् याची न्ना कनरंानास ्ली ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल् यास, याप्रकरणी ंासनाने चौकंी केली ्हे काय वय त् यानुसार सींबींतित 
कनालववयरु र काय कारवयाई करण् यात ्ली वया येत ्हे, 
(३) नसल् यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) याबाबत रेवयमाली क्म्प पोलीस स््ेंनला गुरनीं.२९/२०१५ भारींववय कलम 
३७६(२)(डल)प्रमाणे नर.१.५.२०१५ रोिी गुन्हा राखल करण्यात ्ले असून, ्रोपीस 
अ्क करण्यात ्ले असून, पुढील तपास सरुु ्हे. 
(३) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
िोल्हापूर शहरासाठी पांचगांगा नदीयाया पाणी पुरिठ्यादरम्यान  

पाणी गळतीमुळे िाया जात असल्यालालत 

(२७) *  २२००६   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत लमणचेिर 
(हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबलटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल्हापूर ंहरासाठआ पींचगींगा नरीतून तब्बल ३५ त े४० रंल्षण लल्र पाण्याचे 
पाणी गमतीमुमे वयाया िात असल्याच े माहे मे, २०१५ मये वया त्या सुमारास 
कनरंानास ्ले ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल्यास, पींचगींगा नरीतून रररोि समुारे १२० त े १३० रंल्षण लल्र 
(डमडलडी) पाण्याचा दपसा केला िातो, हे ही खरे ्हे काय, 



27 

(३) असल्यास, १२० त े१३० पाण्याच ेबबललींग होणे ्वययक असताींनाही केवयम ८५ ते 
९० रंल्षण लल्र पाणीच ेबबललींग केले िात असून दवयाररत ३५ त े४० रंल्षण लल्र 
वपण्याच ेपाणी गमतीमुमे वयाया िात असल्यामुमे वयषााला सुमारे ८ को्ीच े नुकसान 
होत ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत ंासनाने चौकंी / पाहणी केली ्हे काय, त्यात काय 
्ढमून ्ले. तरनुसार यास िबाबरार असणाऱया व्यक्तीींवयर कोणती कारवयाई केली 
्हे वया करण्यात येत ्हे 
(५) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींंत: खरे ्हे. 
(२) पींचगींगा नरीतून रररोि सुमारे १२० रंल्षण लल्र पाण्याचा दपसा केला िातो. 
(३) पाणी पुरवयठ्या ररम्यान होणा-या गमतीमुमे नरीतून दपसा करण्यात येणा-या वय 
प्रत्य्षण होणा-या पाणीपुरवयठ्यात सुमारे ४६ रंल्षण ली्र डवयढी ततावयत ्हे. ही 
वयस्तुजस्थती ्हे. 

मारफी यावयर प्राथलमक दपाययोिना म्हणून कोल्हापूर महानगरपाललकेतते 
गमती ंोिून त्याची ररुुस्ती करणे, ्वययक नठकाणी पाईप बरलणे इत्यारी 
दपाययोिना केल् या िात ्हेत. त्यामुमे गमतीच ेप्रमाण काही अींंी कमी होण्यास 
मरत झाली ्हे. 

याप्रकरणी नरनाकाललन दपाययोिना करण्याच्या दृष्ीने पाणीपुरवयठ्याचे 
प्रािान्याने वयॉ्र ऑडीन्ींग करुन नेण्याचा महानगरपाललकेचा प्रस्तावय ्हे. 

अंाप्रकारे या गमतीवयर मात करण्यासाठआ महानगरपाललकेकडून सवयातोपरी 
प्रयत्न केले िात ्हेत. 
(४) कोल्हापूर महानगरपाललकेकडून याबाबत ्वययक दपाययोिना केली िात 
असल्याने ंासनाने चौकंी करण्याची ्वययकता नाही. 
(५) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
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िल्याण-डोंबलिली महानगरपाललिा (जज.ठाणे) हद्दीमधील रस्त्याांच ेलसमेंट 
िॉक्रीटीिरणाच ेिाम मेससा मोनािा  असोलसएटयाया माफा त सुरु असल्यालालत 

(२८) *  १९३०६   श्री.किसन िथोरे (मुरलाड), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबबवयली महानगरपाललका (जि.ठाणे) हद्दीमये सुमारे ११ रस्त्याींची 
लसमें् कॉक्र ्ीकरण करण्याची कामे मेससा मोनाका  असोलसड्च्या माता त सुरु 
असून सरर ११ रस्त्याींची कामे कनकृषठ रिााची झाल्याबाबतचा अहवयाल रस्त े
अलभयींत्याने महानगरपाललकेकड ेनरल्याची बाब माहे मे, २०१५ मये वया त्या ररम्यान 
कनरंानास ्ली ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ंासनाने चौकंी केली ्हे काय, चौकंीअींती मेससा 
मोनाका  असोलसड् या कीं पनीवयर वय त्याींना पाठआंी नालणाऱया महानगरपाललकेच्या 
सींबींतित अतिकाऱयाींवयर कोणती कायावयाही केली वया करण्यात येत ्हे, 
(३) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) वय (३) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
ठाणे येथील लशळफाटा पररसरातील लार मालिाांिडून पोलीस हप् त ेघेत असल् यालालत 

(२९) *  २५२०४   श्रीमती मोननिा राजळे (शेिगाांि - पाथडी), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्िे), श्री.अलमन पटेल (मुांलादेिी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे येथील लंमता्ा पररसरातील डका बारवयर काही नरवयसाींपूवयण ववयंेष ंाखेच् या 
पथकाने ्ाकलेल् या पाप् यात पोलीस स् थानकाला ररमहा ३० हिार रुपये हप् ता िात 
असल् याची नोंर ्ढमून ्ली होती, हे खरे ्हे काय, 
(२) तसेच, नरनाींक २० डवप्रल, २०१५ रोिी लंमता्ा पररसरातच ररींग्ोन या लेडीि 
बारवयर पोललसाींनी ्ाकलेल् या पाप् यात बार मालकाच्या डायरीत अनेक पोललसाींना 
हप् ता रेत असल् याची नोंर ्ढमून ्ली असून पोलीस मोठया प्रमाणात हप् ता नेत 
असल् यामुमेच ठाण् यातील बार सुरु असल् याच ेस् पष ् झाले ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) असल् यास, दक् त प्रकरणी चौकंी करण् यात ्ली ्हे काय, 
(४) असल् यास, चौकंीच े कनष कषा काय ्हेत वय त् यानुसार सींबींतित पोलीस 
अतिकाऱ याींवयर कोणती कारवयाई करण् यात ्ली वया येत ्हे, 
(५) नसल् यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ठाणे पोलीस ्युक्तालयातील डायनर पोलीस स््ेंनच्या 
हद्दीतील लंमता्ा पररसरातील दत्सवय बारवयर नरनाींक १६.०४.२०१५ रोिी ववयंेष 
ंाखा, ठाणे पथकाने पापा ्ाकला असुन सरर बाबत डायनर पोलीस स््ेंन ला 
गुन्हा रजि. नीं.९५/२०१५ भारींववयसीं कलम २९४, ३४ सह मुींपोका कलम ३३ (डब्ल्यू), 
१३१ प्रमाणे गुन्हा राखल ्हे. सरर पाप्याच्यावयेमी पोलीस पथकाला काही कागरपरफीे 
लममून ्ली त्यावयर काही पोलीस अतिकारी वय कमाचारी याींची नावये ्ढमून ्ली 
्हेत. 
(२) ठाणे पोलीस ्युक्तालयातील डायनर पोलीस स््ेंन हद्दीतील लंमता्ा 
पररसरातील ररींग्ोन बारवयर नरनाींक १८.०४.२०१५ रोिी डायनर पोलीस स््ेंन याींनी 
पापा ्ाकला असून सरर बाबत डायनर पोलीस स््ेंन गुरनीं ९८/२०१५ भारींववयसीं 
कलम २९४, ३४ प्रमाणे नरनाींक १९.०४.२०१५ रोिी गुन्हा नोंर करण्यात ्ला ्हे. 
सरर वयेमी पोलीसाींनी ्ाकलेल्या पाप्यात पोलीसाना हप्ता रेत असल्याची नोंरीची 
डायरी लममून ्लेली नाही. 
(३) वय (४) सरर चौकंीस पाररंाकता यावयी वय नैसतगाक न्यायाने चौकंी व्हावयी 
म्हणून १३ अतिकारी वय ४७ पोलीस कमाचारी याींची नरनाींक २३.०५.२०१५ रोिी 
तात्काम मुख्यालय, ठाणे येथे बरल्या करण्यात ्ल्या ्हेत. 
(५) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
जामखेड (जज.अहमदनगर) येथील अनतक्रमण िाढण्यास गेलेल्या मदहला पोलीस ि 

ग्रामवििास अधधिारी याांयायािर अनतक्रमणधारिाांनी रॉिेल टािून  
जाळण्याचा प्रयत्न िेल्यालालत 

(३०) *  १९९६९ श्री.गुलालराि पाटील (जळगाि ग्रामीण), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), 
श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), 
श्री.अलमन पटेल (मुांलादेिी), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा) : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िामखेड (जि.अहमरनगर) येथील ग्रामपींचायतीच्या बािारतमावयर मोकळया 
िागेवयर केलेले अकतक्रमण काढण्यास गेलेल्या मनहला पोलीस कमाचारी वय ग्रामववयकास 
अतिकारी याींच्यावयर अकतक्रमणिारकाींनी हल्ला करून रॉकेल ्ाकून िामण्याचा प्रयत्न 
केल्याची न्ना माहे मे, २०१५ मये वया त्या ररम्यान नडली ्हे, हे खरे ्हे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ंासनाने चौकंी केली ्हे काय, त्यात काय ्ढमून 
्ले, त्नुसार ंासन स्तरावयर कोणती कारवयाई केली वया करण्यात येत ्हे, 
(३) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे ्हे. 
(२) होय. सरर प्रकरणी नर. १४.५.२०१५ रोिी िामखेड पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंर 
क्र.७०/२०१५ भारतीय रींडववयिान सींनहता कलम ३०७, ३५३, ३३२, १४३, १४७ प्रमाणे 
गुन्हा राखल करण्यात ्ला ्हे. सरर गुन्ह्यात ४ ्रोपीींना अ्क करण्यात 
्ली असून दवयाररत ३ ्रोपीींना मा.जिल्हा वय सरफी न्यायालय, अहमरनगर याींनी 
अींतररम िामीन मींिूर केला ्हे. अन्य डक ्रोपी तरार असून तपास चालू ्हे. 
(३) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
औरांगालाद जजल् ह्यात स् िातांर्य य सैननिाांचा नातिेाईि असल् याच ेनामननदनशनप् देऊन 

शासिीय नोिऱ्या लमळविणा-या िमाचा-याांची चौिशी िरण् यालालत 

(३१) *  १८०६२   श्री.अतुल सािे (औरांगालाद पूिा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबार जिल् ह्यात स् वयातींर्य य सैकनकाींच े नातवेयाईक असल् याच े नामकनरेंनपरफी 
रेऊन ंासक य नोकऱया लममववयणा-या सावयािकनक बाींिकाम ववयभागासह इतर 
ववयभागातील कमाचा-याींची चौकंी करावयी असे ्रें मा.मुींबई दच् च न् यायालयाच् या 
औरींगाबार खींड पीठाने जिल् हातिकारी, औरींगाबार याींना नुकतचे नरले ्हेत, हे खरे 
्हे काय, 
(२) असल् यास, जिल् हातिका-याींनी याप्रकरणी चौकंी केली ्हे काय वय चौकंीत 
काय ्ढमून ्ले, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी सींबींतित रोषी असणा-याींववयरु र कोणती कारवयाई केली वया 
करण् यात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे ्हे. 

मा.मुींबई दच्च न्यायालय, औरींगाबार खींडपीठ याींनी िननहत यातचका 
क्र.४३/२०११ रमशी. पाींडुरींग कनवयतृ्ती मोने ववयरुर महाराषर ंासन वय इतर या 
प्रकरणामये औरींगाबार जिल्ह्यातील डकूण २२० प्रकरणी ंासन कनणाय २४.०६.१९९७ 
मिील तरतुरीनुसार कनणाय नेण्याच े्रेलंत केले होत.े 

तसेच मा.मुींबई दच्च न्यायालय, औरींगाबार खींडपीठ येथे राखल यातचका 
क्र.४८८/२०१५ रमशी. ्त्माराम तुकाराम तातोड े ववयरुर महाराषर ंासन वय इतर 
प्रकरणी मा.न्यायालयाने नरनाींक १८.०४.२०१५ रोिी स्वयातींरफी सैकनक कै.लक्मण 
सखाराम खेसर याींच्या प्रकरणी चौकंीच े्रें पारीत केले ्हेत. 
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(२) ्तापयंत डकुण ४८ प्रकरणात दपववयभागीय अतिकारी, औरींगाबार याींनी चौकंी 
करुन कनणाय नरलेले ्हेत. दवयारीत प्रकरणात अींकतम कनणाय नेणेबाबतची प्रक्रक्रया 
जिल्हातिकारी कायाालय, औरींगाबार याींच ेस्तरावयर चालु ्हे. 
(३) सरर प्रकरणी सींबींतित रोषी असणा-या स्वयातींरफी सैकनक नामकनरेलंत पाल् याींचे 
नामकनरेंनपरफी रद्द केल् याच े्रें जिल्हातिकारी कायाालया्वयारे पारीत करुन पुढील 
कायावयाहीसाठआ सींबींतित ववयभाग प्रमुखास कमववयले ्हे. दवयारीत प्रकरणात अींकतम 
कनणाय नेणेबाबतची प्रक्रक्रया जिल्हातिकारी कायाालयामाता त चालु ्हे. 
(४) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
अिोला महानगरपाललिा अांतगात एिाजत्मि आरोग् य ि िुटुांल िल् याण  

सोसायटीमध्ये अपहार झाल्यालालत 

(३२) *  २१४२२   श्री.गोिधान शमाा (अिोला पजश्चम), डॉ.सांजय िुटे (जळगाि 
जामोद), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोला महानगरपाललका अींतगात डकाजत्मक ्रोग् य वय कु्ुींब कल् याण सोसाय्ी 
म ये ५० लाख रुपयाींचा अपहार झाल् याच ेप्रकरण कनरंानास ्ले ्हे, हे खरे ्हे 
काय, 
(२) असल् यास, याववयरु र अकनयलमततचेा अहवयाल ंासनास सारर झालेला असून 
त् याम ये मनपा ्युक् त याींनी रोषी असतील त् याच् याींवयर कायावयाही करावयी असे नमूर 
केले ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) असल् यास, सरर अहवयालात अनेक अतिकारी रोषी असनू त् याींच् यावयरही कारवयाई 
व् हावयी अंी मागणी केली ्हे यावयर ंासनाने कोणती कायावयाही केली वया करण्यात 
येत ्हे, 
(४) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
ववयिान मींडमात ताराींक्रकत प्रनाच्या अनुषींगाने सररचा मुद्दा दपजस्थत 

करण्यात ्ला होता. 
(२) ताराींक्रकत प्रनाच्या अनुषींगाने ववयभागीय ्युक्त, अमरावयती याींना चौकंी करुन 
अहवयाल सारर करण्याबाबत सूतचत करण्यात ्ले होत.े ववयभागीय ्युक्त याींनी 
सारर केलेला अहवयाल पुढील कायावयाहीसाठआ ्युक्त, अकोला महानगरपाललका 
याींच्याकड ेपाठववयण्यात ्ला होता. 
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(३) ररम्यान ्युक्त (कु.क.) तथा अलभयान सींचालक, राषरीय ग्रामीण ्रोग्य 
अलभयान महाराषर, मुींबई याींच्याकड ेप्राप् त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने बरफीसरस्य 
सलमतीने लेखापरर्षणण करुन त्याबाबतचा अहवयाल ्युक्त, अकोला महानगरपाललका, 
अकोला याींना परस्पर सारर केला. 

्युक्त (कु.क.) याींच्या बरफीसरस्यीय सलमतीने नरलेल्या चौकंी अहवयालाींच्या 
अनुषींगाने ्युक्त अकोला महानगरपाललका याींनी िबाबरारी कनजचत करुन 
सींबींिीताींकडून वयसुली पारफी रक्कम वयसूल करण्याची कायावयाही केलेली ्हे. 

तथावप, ववयभागीय ्युक्त, अमरावयती याींच्या तपासणी मये िी कागरपरफी े
दपलब्ि झालेली नव्हती ती ्युक्त (कु.क.) तथा अलभयान सींचालक, राषरीय 
ग्रामीण ्रोग्य अलभयान, महाराषर राज्य, मुींबई याींच्या लेखापरर्षणणाच्या वयेमी 
दपलब्ि झाल् यामुमे ववयभागीय ्युक्त, अमरावयती वय ्युक्त (कु.क.) तथा अलभयान 
सींचालक याींच्या अहवयालात डकवयाक्यता नसल्याने ववयभागीय ्युक्त, अमरावयती 
याींना प्रस्तुत प्रकरणी तेरतपासणी करण्याची ववयनींती ्युक्त, अकोला 
महानगरपाललका याींनी केली ्हे. 
(४) प्रन द्भ ावयत नाही. 

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

पाटण (जज.सातारा) तालुयात विविध पिनचया िां पन्याच ेपिनऊजाा प्रिल्प 
सािारताांना स्थाननि शेतिऱ्याांयाया जलमनी लळिािून फसिणूि िेल्यालालत 

(३३) *  २१८९४   श्री.शांभुराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पा्ण (जि.सातारा) तालकु्यात सहयाद्रीच्या पठारावयर मोठया प्रमाणात ववयववयि 
पवयनचक्क्या कीं पन्याच ेपवयनऊिाा प्रकल्प साकारताींना स्थाकनक ंेतकऱयाींच्या िलमनी 
बमकावयून तसवयणूक करुन गुींडामाता त तसेच पोलीस यींरफीणेला हातांी िरुन 
िमकावयण्याच ेतसेच िीवये मारण्याच्या िमक्या रेवयून रहंत कनमााण करण्याच ेप्रकार 
सुरु ्हेत, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल्यास, ंेतकऱयाींना सरीं्षणण रेवयून ववयववयि पवयनचक्क्या कीं पन्याींनी ंेतकऱयाींची 
केलेली तसवयणूक वय रहंत कनमााण करणाऱया गुींडाना ्मा बसण्याकरीता राज्य 
ंासनाने ंेतकऱयाींच्या समस्या िाणून घ्याव्यात याकरीता मा. मुख्यमींरफीी याींना 
नरनाींक २ माचा, २०१५ रोिी वया त्यासुमारास  लोकप्रकतकनिीींनी  परफीव्यवयहार केला 
्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) असल्यास, ंासनाने या प्रकरणी चौकंी केली ्हे काय, चौकंीनुसार कोणती 
कारवयाई केली वया करण्यात येत ्हे 
(४) नसल्यास, चौकंी न करण्याची सवयासािारण कारणे काय ्हेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) वय (४) लोकप्रकतकनिी याींच्या तक्रार अिााच्या अनुषींगाने चौकंी करण्यात ्ली 
असून त्यानुसार तक्रार अिाासोबत िोडलेल्या ५९ तक्रारराराच्या यारीत २१ 
तक्रारराराींची नावये २ वयेमा ्ली ्हेत. २५ तक्रारराराच े िबाब नोंरववयण्यात ्ले 
असून २ तक्रारराराींनी त्याच े िबाब नोंरववयण्यास नकार नरला १३ तक्राररार 
नोकरीिीं्याकनलमत्त बाहेर गावयी राहतात. 

तक्रारराराच्या नोंरववयलेल्या िबाबानुसार तक्राररार ंेतक-याींनी त् याच् या 
िलमनी खरेरीपरफी, नो्री वय मुख्यत्यारपरफीाने नरलेल्या असून कीं पनीकडून मोबरला 
नरला ्हे वय काही वयारसरार मोबरल्यास अपारफी ्हेत. काही ंेतक-याींनी 
िमीनीमये पवयनऊिाा कीं पनीने अकतक्रमण केलेले ्हे. त्याबाबतच ेरावये न्यायप्रववयष् 
्हेत. तसेच २४ तक्राररार हे पवयनऊिाा कीं पन्यामये सुर्षणार्षणक म्हणून काम करत 
असून त्याींच ेवयेतन, भत्ते, सेवयेत काम करणे, बोनस इ. मागण्या प्रलींबबत असल्याने 
त्याींनी लोकप्रकतकनिीकड े अिा केलेले ्हेत. डकीं ररीत तक्राररार हे पवयनचक्क  
ववयरोिात तक्रार रेण्यास तयार नाहीत. 

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

दहराचांद रायसोनी मल्टीस्टेट पतसांस्थेने विदभा, खान्देशात ि अन्य दठिाणी 
ठेिीदाराांना िोट्यिधी रुपयाांना फसविल्यालालत 

  

(३४) *  २३८०८   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), 
श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) ठेवयीराराींची कोट्यावयिी रुपयाींची तसवयणूक करणाऱया िमगाींवयच्या नहराचींर 
रायसोनी (बी.डच.्र) मल््ीस््े् पतसींस्थेच्या अय्षण, दपाय्षण वय सींचालकाींसह 
बारा िणाववयरोिात तचखली पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंरववयण्यात ्ला ्हे, हे खरे 
्हे काय, 
(२) असल्यास सरर पतसींस्थेने ववयरभा, खान्रेंात वय अन्य नठकाणी ठेवयीराराींना 
कोट्यवयिी रुपयाींना तसववयल्याच े माहे मे, २०१५ मये वया त्यासुमारास कनरंानास 
्ले ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(३) असल्यास, सरर पतसींस्थाींवयर कनयींरफीण ्णण्यासाठआ कें द्र वय राज्य 
ंासनाने कायरे तयार करण्याबाबतचा प्रस्तावय ंासनाच्या ववयचारािीन ्हे काय, 
त्यावयर अींमलबिावयणी केव्हापयतं होणार ्हे, 
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(४) तसेच दक्त पींतसींस्थाची ंासनाने सखोल चौकंी करून कोणती कारवयाई केली 
वया करण्यात येत ्हे,  
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय ्हेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) वय (२) होय. 
(३) वय (४) सरर प्रकरणी चौकंी करण्यात ्ली असून पोलीस स््ेंन तचखली येथे 
गु.र.क्र. ८०/१५ भा.रीं.ववय. ४२०, ४०९, १२० ब अन्वयये पतसींस्थेच ेअय्षण/दपाय्षण वय 
सींचालक मींडम अंा १२ िणाींववयरुर गुन्हा राखल करण्यात ्ला ्हे. गुन्हा 
पोलीस तपासावयर प्रलींबबत ्हे. 
(५) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
लभिांडी शहर महानगरपाललिेयाया ठेिेदाराांनी िेलेल्या िामाच े 

देयि अदा िरताांना अडिणूि िेल्यालालत 

(३५) *  २०७२३   श्री.रुपेश म् हा्े (लभिांडी पूिा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लभवयींडी ंहर महानगरपाललकेच्या ठेकेराराींनी केलेल्या कामाच ेरेयक अरा करताींना 
अडवयणूक करुन त्याींच्याकडून १५ त े२० ्क्के कलमंन नेऊन मिणप्रमाणे रेयकाला 
मींिूरी रेऊन ्क्केवयारी नेणाऱया मुख्य लेखा अतिकाऱयाींसह लेखा ववयभागातील तीन 
अतिकाऱयाींच्या कारभाराची चौकंी करुन कनलींबबत करण्याची मागणी मा.मुख्यमींरफीी 
याींच्याकड ेमनहला वय बालकल्याण सलमतीच्या दपसभापती याींनी नरनाींक १० मे, २०१५ 
रोिी वया त्या सुमारास केली ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल्यास, या कनवयेरनानुसार ंासनाने चौकंी केली ्हे काय, त्यात काय 
्ढमून ्ले, चौकंीनुसार पुढे कोणती कारवयाई केली वया करण्यात येत ्हे, 
(३) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
परींतु प्रनातिन ववयषयाच्या अनुषींगाने दप सभापती, मनहला वय बाल ववयकास, 

लभवयींडी कनिामपूर ंहर महानगरपाललका याींनी प्रिान सतचवय, नगर ववयकास याींना 
नरनाींक कनरींक अन्वयये तक्रार केली ्हे. 
(२) याबाबत ्युक्त, लभवयींडी कनिामपुर ंहर महानगरपाललका याींना नरनाींक 
१६.०६.२०१५ रोिी पाठववयले असता त्याींनी नरनाींक ०६.०७.२०१५ अन्वयये तक्रारी तर्थय 
नसल्याच ेकमववयले ्हे. 
(३) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
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िोल् हापूर येथील बलांद ुचौि सल जेल मधील िैद्याांना तुरुां ग रक्षिािडून मोलाईल 
हॅण् डसेट पुरविण् यात आल् यालालत 

  

(३६) *  २३२४२   श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल् हापूर येथील बबींर ु चौक सब िेल मिील कै्याींना तुरुीं ग र्षणकाकडूनच 
मोबाईल ह्ण् डसे् पुरववयण् यात ्ल् याच े माहे डवप्रल, २०१५ म ये वया त्या ररम्यान 
कनरंानास ्ले, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल् यास, सरर तुरुीं ग र्षणकाने १० हिार रुपये नेवयून कै्याींना मोबाईल वय 
सीमकाडा पुरववयल् याच ेचौकंीत कनरंानास ्ले ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) असल् यास, सरर तुरुीं ग र्षणकावयर कोणती कारवयाई करण् यात ्ली वया येत ्हे, 
(४) नसल् यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सींबींतित तुरुीं ग र्षणकास कनलींबबत करण्यात ्ले असून त्याच े ववयरुर महाराषर 
नागरी सेवया (लंस्त वय अवपल) १९७९ मतिल कनयम ८ खाली ववयभागीय चौकंी 
करण्यात येत ्हे. 
(४) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
मुनताजापूर (जज.अिोला) तालु यात लनािट खत  

ननलमातीचा िारखाना सुरु असल्यालालत 

(३७) *  २३१०४   श्री.हररष वपांपळे (मुनताजापूर) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुकतािापूर (जि.अकोला) तालुक् यात खत कनलमातीचा परवयाना वय मान् यता नसताना 
सु रा प्रकतकनगर म ये मीठ वय रींगाच े लमरमशण करुन बनावय् खताची ववयक्र  
करणारा कारखाना सुरु ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल् यास, या कारखान् यावयर पोललसाींनी कारवयाई करुन खतासाठआ वयापरण् यात 
येणारे सानहत् य वय ५ लाखाींच्या मुद्देमालासह कार िप् त केली, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) असल् यास, डका राहत् या नराम ये गेल्या तीन वयषाापासून खत कनलमाती करण्यात 
येत होती वय त् याला डका कीं पनीच ेनावय रेऊन राज् यभरात ववयक्र  करण्यात येत होती, 
हे ही खरे ्हे काय, 
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(४) असल् यास, ंेत करी खररप हींगामाच् या तयारीला लागलेला असतानाच काही 
बनावय् बबयाने वय खत कनलमाती करणा-या ्ोळया सक्रक्रय झाल् याच ेनरसून येते, हे ही 
खरे ्हे काय, 
(५) असल् यास, याबाबत ंासनाने कोणती कारवयाई केली वया करण्यात येत, 
(६) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) सरर प्रकरणी प्रतीकनगर, मुकतािापूर येथील राहत ेनरात ४,५९,४००/- च ेसानहत्य 
वय डक कार िप्त करण्यात ्ली ्हे. 
(३) होय. 
(४) नाही. 
(५) नरनाींक ३०.५.२०१५ रोिी गुणकनयींरफीक कनरर्षणक, मुकतािापूर त्याींच े पथक वय 
पोलीस स््ात यासह प्रतीकनगर, मुकतािापूर येथील नराची झडती नेतली असता सरर 
नरात रासायकनक खत ेवय बनावय्ी खत असे डकूण रु. ४,५९,४००/- च ेसानहत्य िप्त 
करण्यात ्ले. बनावय् रासायकनक खतासारखे नरसणारे परींतु खत नसलेले ववयद्राव्य 
द्रव्याच ेबनावय् खत तयार करुन ंेतक-याींना ववयक्र  करुन त्याची ्तथाक तसवयणूक 
केल्याबाबत पोलीस स््ेंन, मकुतािापूर येथे गु.र.क्र. १२५/२०१५ भा.रीं.ववय. कलम ४२०, 
४६८, ४७१, १०९, ३४ ई.सी.ॲक्् सह कलम ३,७ वय रासायकनक खत अतिकनयम सह 
कलम ७,१२,१९  अन्वयये गुन्हा नोंरववयण्यात ्ला ्हे. गुन्ह्याच्या तपासाअींती 
डकूण ९ ्रोपीींना अ्क करण्यात ्ली ्हे. गुन्हा पोलीस तपासावयर प्रलींबबत 
्हे. 
(६) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
मुांलई शहरासाठी लना सेंटर उभारण्यालालत 

(३८) *  १७२४०   श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अलमन पटेल (मुांलादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), अॅड.यशोमती ठािूर 
(सोनािणे) (नतिसा), श्री.जयिुमार गोरे (माण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.विलास तरे 
(लोईसर), श्री.षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई ही भारताची ्तथाक राििानी असून वयै्यक्रकय सेवयेसाठआ पे ींं् रेंाच्या 
कानाकोपऱयातून मुींबईत येत असूनही अ्यापही मुींबईत बना सें्र नसल्याच ेमाहे मे, 
२०१५ मये वया त्या सुमारास कनरंानास ्ले ्हे, हे खरे ्हे काय, 
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(२) असल्यास, दक्त कारणास्तवय माहे मे, २०१५ मये कामबारेवयी येथे ्गीच्या 
इमारत रनुा् नेत िखमी अजग्नंमन िवयानाींना दपचारासाठआ नवयी मुींबईत िावये लागते 
वयास्तववयक मुींबई मनपाने याबाबत यापूवयणच बना सें्र मुींबईत दभारण्याकररता 
्वययक कायावयाही करणे गरिेच े असुनही याबाबत मुींबई मनपाने रलुा्षण केल्याने 
्ग रनुा् नाग्रस्ताींना दपचाराथा नवयी मुींबईत िावये लागत े हे पाहता ंासन त्वयरीत 
याबाबत ्वययक कायावयाही करणार वया करीत ्हे काय, 
(३) असल् यास, मुींबईतील ्गीने भािलेल् या ्पत् तीिारक रुग् णाींना भववयष यात 
अत् यािुकनक दपचार लममण् यासाठआ स् वयतींरफी असे नवयीन स् ्े् बना रुग्णालय 
दभारण् याबाबतची ्वय यकता वय त् याबाबतची तातडीची गरि ल्षणात नेऊन मुींबईतही 
म यवयतण नठकाणी रुग्णालय सुरु करण् याबाबत ंासनाकड े लोकप्रकतकनिी वय 
नागरीकाींनी कामबारेवयी ्गीच् या रनुा् नेनींतर मागणी केली ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(४) असल् यास, दक्त प्रकरणी ंासनाने कोणती कायावयाही केली वया करण् यात येत 
्हे, 
(५) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 

मुींबईमये लोकमान्य न्मक रुग्णालयामये १४ खा्ाींचा ववयंेष बना ववयभाग, 
के.ई.डम.रुग्णालयात १२ खा्ा ्णण कस्तुरबा रुग्णालयात भािलेल्या रुग्णाींकररता 
२५ खा्ाींचा ववयंेष क्षण ्हे. 
(२) नरनाींक ९ मे, २०१५ मये कामबारेवयी येथे इमारतीस लागलेल्या ्गीच्या 
रनुा् नेत िखमी झालेल्या अतिकाऱयाींना रनुा् ना स्थमापासून िवयम असलेल्या 
मलसना रुग्णालय वय बॉम्बे हॉजस्प्लमये तातडीच्या दपचाराकररता हलववयण्यात ्ले 
होत.े 

तथावप तथेील डॉक््राींनी नरलेल्या सल्ल्यानुसार  या अतिकाऱयाींना नवयी 
मुींबई येथील न्ंनल बना सें्र हॉजस्प्लमये हलववयण्यात ्ले. 
(३) हे खरे नाही. तथावप मुींबईमये स्वयतींरफी अत्यािुकनक बना हॉजस्प्ल 
दभारण्याबाबतची ्वययकता तपासून पाहण्याच्या सूचना ्युक्त, बहृन्मुींबई 
महानगरपाललका याींना रेण्यात ्लेल्या ्हेत. 
(४) वय (५) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
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वप ांपरी-धचांचिड महानगरपाललिेमध् ये अत् याधुननि 
सोनोग्राफी मशीनमध्ये गैरव्यिहारालालत 

(३९) *  २६५७३   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वप ींपरी-तचींचवयड महानगरपाललकेम ये गैरव्यवयहाराच े प्रकरण सुरु असून बािारात 
१० त े १२ लाख रुपयाींनी लममणारे अत् यािुकनक सोनोग्रात  मंीन २२ लाख 
रुपयाींना वय ७ हिार रुपयाींनी लममणारे रमशवयणयींरफी ९ हिार रुपयाींना ्णण ६.५० त े७ 
हिार रुपयाींनी लममणारी थ्री लस्र खुचण ९ हिार रुपयाींना अंा प्रकारे रामरपु्ीने 
सरर सानहत् य खरेरी करण् यासाठआ महानगरपाललकेने मींिूरी नरली असल् याची मानहती 
नरनाींक २० िून, २०१५ रोिी वया त् या सुमारास कनरंानास ्ले ्हे, हे खरे ्हे 
काय, 
(२) असल् यास, महानगरपाललकेमाता त खरेरी करण् यात येणा-या ववयववयि प्रकारच् या 
सानहत् य खरेरीम ये गैरव्यवयहार असल् याने या सींपूणा प्रकरणाची चौकंी करण् यात 
यावयी अंी मागणी काही नगरसेववयकाींनी केली ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणाची चौकंी करण् यात ्ली ्हे काय वया करण् यात येत 
्हे, 
(४) नसल् यास, ववयलींबाची सवयासािारण कारणे काय ्हेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) वपींपरी-तचींचवयड महानगरपाललकेतते अत्यािुकनक सोनोग्रात  
मलंन, रमशवयणयींरफी वय थ्री-सी्र चअेर खरेरी करण्यासाठआ कनववयरा मागववयण्यात ्ल्या 
होत्या. सरर कनववयरेतील रर स्पेलसक्रतकेंन्सनुसार असल्याने, अत्यािुकनक सोनोग्रात  
मलंन रुपये २२,००,०००/-, रमशवयणयींरफी रुपये १३,४००/- वय थ्री/सी्र चअेर रुपये ८,९६०/- 
असे लनुत्तम रर प्राप्त झाल्याने नरनाींक १६.६.२०१५ च्या स्थायी सलमतीने मींिुरी 
नरली ्हे. 
(२) हे खरे नाही. 

तथावप, वप ींपरी-तचींचवयड महानगरपाललकेच्या नगर सेववयकाींनी तेरकनववयरा 
काढण्याची मागणी केली ही वयस्तुजस्थती ्हे. 
(३) दपरोक्त भाग-१ च्या दत्तरात नमूर केल्यानुसार ववयषयाींक्रकत मलंन्सच्या 
कनववयरेबाबत लनुत्तम ररास स्थायी सलमतीने नरनाींक १६.६.२०१५ रोिी मान्यता नरली 
्हे. मारफी, लनुत्तम कनववयरािारकाींस अ्यापही कायाारें रेण्यात ्लेला नाही. 

सरर वयै्यक य दपकरणाींच ेरर स्पेलसक्रतकेंन्सी तसेच बािारभावयाींंी अनुरुप 
्हेत याची खातरिमा करुन पुढील दतचत कायावयाही करण्याबाबत तसेच यापुढे 
वयै्यक य दपकरणाच्या खरेरीसाठआ वयै्यक य तज्ञ सल्लागार सलमतीची स्थापना 
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करुन सरर सलमतीच्या सल्ल्यानुसार कनववयरा प्रक्रक्रया राबववयण्याबाबत ्युक्त, 
वप ींपरी-तचींचवयड महानगरपाललका याींना कमववयण्यात ्ले ्हे. 
(४) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
नाांदेड जजल्ह्यात देगलूर नगरपाललिेयायाितीने अनुसूधचत जाती ि निलौध्द या 

घटिासाठी शौचालयाच ेलाांधिाम ि नळ जोडणीलालत 

(४०) *  १७१३७   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अलमन पटेल (मुांलादेिी), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्ियाछता मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नाींरेड जिल्ह्यात रेगलूर नगरपाललकेच्यावयतीने अनुसूतचत िाती वय नवयबौर या 
न्कासाठआ ंौचालयाच े बाींिकाम वय नम िोडणीसाठआ रेण्यात ्लेला कोट्यवयिी 
रुपयाींच्या कनिीचा ्ींध्रातील कीं रफीा्रारांी सींगनमत करुन नगरपाललकेच्या 
अतिकारी/कमाचारी याींनी गैरव्यवयहार केल्याचा प्रकार माहे तेिुवयारी, २०१५ मये वया 
त्यासुमारास कनरंानास ्ला ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकंी करण्यात ्ली ्हे काय, चौकंीत काय 
्ढमून ्ले वय त्यानुसार या प्रकरणातील रोषीींवयर ंासनाने कोणती कायावयाही केली 
वया करण्यात येत ्हे, 
(३) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
 
श्री. ललनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रन द्भ ावयत नाही. 
(३) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
पारोळा (जज.जळगाांि) शहरात लनािट दारु जप्त िेल्यालालत 

(४१) * १९९७२  श्री.गुलालराि पाटील (जळगाि ग्रामीण), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा):   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पारोमा (जि.िमगाींवय) ंहरात लंरुड (ता.जि.िुमे) येथून ्णण्यात ्लेल्या 
बनावय् रारुच े ३०० खोके वय वयाहन पारोमा पोललसाींनी िप्त केले असून सरर 
िप्तीमये रारुची क्रकीं मत पाच लाख तर वयाहनाची क्रकीं मत ७ लाख असा डकूण १२ 
लाखाींचा ऐवयि िप्त केल्याची माहे मे, २०१५ मये वया त्या ररम्यान कनरंानास ्ले 
्हे, हे खरे ्हे काय, 
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(२) असल्यास, सरर प्रकरणी गुन्हा राखल करुन कोणती कारवयाई करण्यात ्ली वया 
येत ्हे 
(३) नसल्यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) वय (२) नर.२७/०५/१५ रोिी रारुच े ३०० खोके 
अनातिकृतररत्या बोले गावयािवयमून बेकायरा ववयना पास परलम् कब्िात बामगुन 
तीची वयाहतूक करताींना लममून ्ल्याने ४ ्रोपीताींववयरुर मुींबई प्रोव्हीबबंन कायरा 
कलम ६५(ई), ८१, ८३ नुसार गुन्हा राखल ्हे. 

गुन्ह्यातील ३०० रारुच ेखोके वय ्यंर कीं पनीचा रक िप्त करण्यात ्ला 
असून गुन्ह्यातील ३ ्रोपीींना अ्क करुन पोलीस वय न्यायालयीन कोठडी नेऊन 
तपास करण्यात ्ला, नर.२८/०५/१५ रोिी ्रोपीींना िामीनावयर मुक्त करण्यात ्ले 
असून गुन्ह्याचा तपास चालू ्हे. 
(३) ववयलींब झालेला नाही. 

----------------- 
पातूर नगरपररषदेमध् ये (जज.अिोला) एिाजत्मि गहृननमााण  

घरिुल योजनेमध् ये गैरव्यिहार झाल्यालालत 

(४२) *  २६५३६   श्री.हररष वपांपळे (मुनताजापूर) :   सन्माननीय गहृननमााण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पातूर नगरपररषरेम ये (जि.अकोला) डकाजत्मक गहृकनमााण नरकुल योिनेम ये 
झालेल्या कोट्यावयिी रुपयाींच् या गैरव्यवयहाराची चौकंी करुन कायावयाही करण् याबाबत 
नगरपररषर, पातूरच ेदपा य्षण याींनी मा.मुख् यमींरफीी याींना नरनाींक ३ िून, २०१५ रोिी 
वया त्या सुमारास कनवयेरन रेऊन मागणी केली ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल् यास दक् त कनवयेरनानुसार सरर प्रकरणी चौकंी करण् यात ्ली ्हे काय, 
चौकंीच ेकनष कषा काय ्हेत वय त् यानुसार पुढे कोणती कारवयाई करण् यात ्ली ्हे 
वया येत ्हे, 
(३) नसल् यास, ववयलींबाची कारणे काय ्हेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) नाही. प्रस्तुत कनवयेरन मुख्यमींरफीी सतचवयालयास प्राप् त झालेले 
नाही. 
(२) वय (३) प्रन द्भ ावयत नाही. 

----------------- 
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मुांलई पररसरात पाणी साचल् याने िरोडो लोिाांच ेजनजीिन ठप् प झाल्यालालत 

(४३) *  २६५७४   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई पररसरात नरनाींक १८ ्णण १९ िून, २०१५ च् या सुमारास मोठया प्रमाणात 
सतत पाऊस पडल् यामुमे सींपणूा मुींबई पररसरात पाणी साचल् याने करोडो लोकाींचे 
िनिीवयन ठप् प झाले असून महानगरपाललका वय ंासनाच् या रलुा्षणपणामुमेच करोडो 
नागररकाींना ्तथाक वय मानलसक रफीास सहन करावया लागला असल् याची बाब नरनाींक 
२० िून, २०१५ रोिी वया त् या सुमारास कनरंानास ्ले ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) असल् यास, पावयसाळया अगोरर ११८ को्ी रुपये खचा करुन मुींबई 
महानगरपाललकेने नाल् याची सातसताई केली तसेच करोडो रुपये खचा करुन पींपीग 
हाऊसच ेकाम करण् यात ्ले असताींना सु रा ऐन पावयसाळयातच पींपीग बींर पडल्याने 
मुींबई िलमय झाल्याने सवया व्यवयहार ठप्प झाले, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणाची चौकंी करण् यात ्ली ्हे काय, त्यानुसार पुढे 
कोणती कायावयाही केली वया करण् यात येत ्हे, 
(४) नसल् यास, ववयलींबाची सवयासािारण कारणे काय ्हेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींंत: खरे ्हे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) नाल्यातील गाम काढणे वय सरर गामाची ववयल्हेवया् लावयणे याबाबत करण्यात 
्लेल्या कामाींची चौकंी करण्यासाठआ बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाता त चौकंी 
सलमती कनयुक्त केली ्हे. सरर चौकंी सलमतीचा अहवयाल प्राप्त झाल्यानींतर पुढील 
कायावयाही बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाता त करण्यात येईल. 
(४) प्रन द्भ ावयत नाही. 

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

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
___________________________________________________________ 
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