
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १०१ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

म ांबई शहराच् या साीरी स रषेेससा ल लष्ट् िरासारख् या सांरषेसि त ियाया तयार िर याबाबत 
  

(१)  ५३३३ (०८-३-२०१५).   श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), प्रा.वर्ाा ीायिवाड (धारावी), 
अॅड.यशोमती  ािूर (ततवसा), श्री.अब् द ल सत्तार (मसललोड), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमन री), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-  

(१) दहशतवादी सींघ्नाींच् या सतत टह्सल ् वर ससलल् या मुीं श शहराच् या सागरी सुरषेसलसा   
लष करासार् या सींरषेसक तुकयाया तयार कर यात या यात सशी सशरारस मुीं श पोसलसाींतर  
शासनास कर यात ीली सस् याचल माहल नानलवारी, २०१५ च् यासमुारास दनदशानास ीलल, हल 
खरल ीहल काय, 
(२) सस् यास,शसनानल या ा त कोणता दनणाय घलतला वा  घल यात यलत ीहल, 
(३) नस् यास, त्याची  कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-९-२०१६) : (१) हल खरल नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मशवसेना प्रम ख आदरणीय बाळासाहेब  ािरे याांचे भव्यहदव्य स्मारि उभारयाबाबत 
  

(२)  ६५५३ (०७-०४-२०१५).   श्री.स तनल मशांदे (वरळी), श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.स रेश 
ीोरे (खेड आळांदी), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.राजाभाऊ (पराी) वाज े (मसन्नर) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सशवसलना प्रमखु ीदरणीय  ाळासाहल   ाकरल याींचल भयटदय मारक उभारयासा   मुीं श 
शहरात नागा पहाणी करयासा   राज्याचल मु्य सचचव याींच्या सध्यषेसतलखाली शासनानल 
उच्चतरीय ससमती नलमली ीहल, हल खरल ीहल काय, 
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(२) सस्यास, सदर ससमतीमध्यल कोणकोणाचा समावलश ीहल व ीतापयतं ससमतीनल ककती व 
कोणत्या ट काणच्या नागाींची पाहणी कल ली ीहल व नागा दनश्श्चत करयात ीली ीहल काय, 
(३) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-१०-२०१५) : (१) होय. 
(२) सदर ससमतीचल सध्यषेस मु्य सचचव ीणण सदय म्हणून सपर मु्य सचचव (र.व.का.),  
सामान्य प्रशासन ववभाग, प्रधान सचचव (नवव.-१) नगर ववकास ववभाग, प्रधान सचचव (नवव-२) 
नगर ववकास ववभाग, ीयुक्त  हृन्मुीं श महानगरपासलका, ववभागीय ीयुक्त, कोकण ववभाग, 
पोलीस ीयकु्त, मुीं श ीणण सदय सचचव म्हणून उप सचचव (कायाासन-२९), सामान्य 
प्रशासन ववभाग याींचा समावलश मारक उभारयाच्या सनुषींगानल खालील नागाींची पाहणी कल ली 
ीहल. 
     १) महापौर  ींग्याच्या उत्तरलकडील भूकर क्रमाींक ५०२ पाका  क्ल , दादर 
     २) महापौर  ींग्याच्या दक्षषेसणलकडल ससणारा म्युदनससपल श्नमखाना भकूर क्रमाींक १/४९७  
        दादर 
     ३)  ाम् ल डाईंग कीं पनी, भूकर क्रमाींक २२३, १/२२८, दादर नायगाव डडहीनन 
     ४) ल्क्स्ाशल म्युझीयमकररता माझगाव यलथील ीरक्षषेसत भकूर क्रमाींक ८३१ 
     ५) सॉ््पॅन, भूकर क्रमाींक ६ 
     ६) लोसर परलल यलथील भूकर क्रमाींक ६५ शक्ती सम्स सलसम ल्ड 
     ७) वडाळा यलथील सॉ््पॅन ववभागातील २१८ समळकती 
     ८) मुीं श महापौराींचा  ींगला 
     वरील नागाींपकैी सनु.क्र. ८ यलथील मुीं श महापौराींचा  ींगला या नागलची ससमतीनल 
सशरारस कल ली ससून सहवाल शासनाच्या ववचाराधीन ीहल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  ___________ 
  

राज् यात पोमलसाांसा ल एि लाख घरे बाांध याबाबत 
  

(३)  ६६३६ (०६-४-२०१५).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड राजा), डॉ.सांजय रायम लिर 
(मेहिर), श्री.स भार् साबणे (देीलरू), श्री.अजय चौधरी (मशवडी), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), 
श्री.प्रशाांत बांब (ीांीापूर), श्री.राणाजीजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.राह ल मोटे (पराांडा), श्री.स रेश लाड (िजात), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (म ांब्रा िळवा), 
श्री.सांदीपानराव भ मरे (पै ण), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नाीपूर पूवा), श्री.सरदार तारामसांह (म ल ांड), 
श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), श्री.स तनल मशांदे (वरळी), श्री.सदा सरवणिर (माहहम), 
श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.पराी अळवणी (ववलेपाले), श्रीमती माध री ममसाळ (पवाती), 
श्री.जीदीश म ळीि (वडीाव शरेी), श्री.योीेश हटळेिर (हडपसर), श्री.मभमराव तापिीर 
(खडिवासला), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.डड मललीिाजूान रेयाडी (रामटेि), 
श्री.ववजय औटी (पारनेर), श्री.नरहरी झिरवाळ (हदांडोरी), श्री.प्रिाश स व े (माीा ाणे), श्री.सांतोर् 
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दानवे (भोिरदन), श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनीर), श्रीमती मतनर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.वविास 
ि ां भारे (नाीपूर मध्य), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.मांीलप्रभात लो ा (मलबार हहल), 
श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेीाव), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.बसवराज पाटील (औसा), 
श्रीमती मोतनिा राजळे (शेवीाांव - पाथडी), श्री.राज प रोहहत (ि लाबा), श्री.स धािर देशम ख 
(नाीपूर पजश्चम), श्री.स धािर िोहळे (नाीपूर दक्षषेसण), डॉ.आमशर् देशम ख (िाटोल), 
श्री.त िाराम िात े(अण शक्ती नीर), श्री.स तनल राऊत (ववक्रोळी), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेीाव), 
श्री.भास्िर जाधव (ी हाीर), श्री.स रेश (राजूमामा) भोळे (जळीाव शहर), श्री.ीणपत ीायिवाड 
(िलयाण पूवा), श्री.सांजय िेळिर ( ाणे), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (म रबाड), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज् यात पोसलसाींच् या ता यात ससलल् या भखूींडावर तात् काळ  ाींधकाम सु क क कन 
पोसलसाींसा   त  ल कक लाख घरल  ाींध याचा शासनानल माहल नानलवारी, २०१५ मध् यल वा त् या 
दरम् यान दनणाय घलतला ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस् यास, यासा   शासनानल दनधी उपल ध क कन टद् यास तात् काळ हा गहृ प्रक् प सु क 
करता यलशल ससलही महाराष र पोलीस गहृदनमााण व क् याण मींडळामारा त गहृ सचचवाींच् या 
 ै कीत  पष ् कर यात ीलल ीहल, हल ही खरल ीहल काय, 
(३) सस् यास, या प्रक् पासा   दनधी उपल ध क कन दल या ा त कोणता दनणाय घलतला वा 
घलयात यलत ीहल, 
(४) ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-९-२०१५) : (१) हल खरल नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

द्रोणाधीरी नोडमधील आयओटीएल िां पनीमधून नाप-त्याची िालेली ीळती 
  

(४)  ७१५८ (१०-०४-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) द्रोणाचगरी नोडमधील ीयओ्ीकल कीं पनीमधून  माहल सप् े्ं र,२०१४ च्या सुमारास नाप-
त्याची गळती झाली, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस्यास, या नाप-त्याींच्या गळतीमुळल ककती नणाींना  ाधा झाली ीहल, 
(३) सस्यास, काही टदवसाींपूवीच याच कीं पनीतून नाप-ता काढताना रो् झाला होता, हल ही 
खरल ीहल काय, 
(४) सस्यास, या कपींनीच्या सरुषेसल ा त शासनानल कोणती कायावाही कल ली वा करयात यलत 
ीहल, 
(५) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१५) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) व (४) होय हल खरल ीहल, ीयओ्ीकल कीं पनीतून पाशपला होस पाडून सदर पाशपमधून 
नळी लावून त्यादवारल नाफ्ता ऑशल कीं ल्नर ्ँक मध्यल भरुन चोरी करत ससताना रो् झाला 
होता. सदर रो्ात कोणीही मनषुय नखमी नाही व त्या सनुषींगानल उरण पोलीस  ाणलत गुन्हा 
रश्न.क्र.५५/२०१४ भादवव ३७९, २८५, ३४ सह पलरोसलयम ॲक्् नॅचरल ॲड गॅस रलग्युली्ी  ोडा 
सचध.२००६ चल कलम ४९ सन्वयल टद.२०/०३/२०१४ रोनी गुन्हा दाखल करयात ीललला ीहल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

 ाणे महानीरपामलिेने एलबीटी लाीू िेलयाबाबत 
  

(५)  ७३५५ (०६-०४-२०१५).   श्री.अजय चौधरी (मशवडी), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (म ांब्रा िळवा), 
श्री.राह ल जीताप (श्रीीोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.हसन 
म श्रीफ (िाील), श्री.अज ान खोतिर (जालना), श्री.नरेंद्र मेहता (ममरा भाईंदर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  ाणल महानगरपासलकल नल कल ी्ी लागू हो याीधी  ाणल महानगरपासलकल ची नकात कराची, 
मदयववक्रल तल ीणण सराराींकडल सुमारल ६८५ को्ीची रक् कम थककत ससून ती वसलु कल ली नाही, 
हल खरल ीहल काय, 
(२) सस् यास,  ाणल महानगरपासलकल ची ीचथाक श्थती ड घाशत ससताींनाही सदर रक् कम 
थकीत सस याची कारणल काय ीहलत व सदर रक् कम तातडीनल वसूल कर या ा त कोणती 
उपाययोनना कल ली ीहल वा करयात यलत ीहल, 
(३) नस् यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०८-२०१५) : (१) हल खरल नाही. 
     तथावप, या ा त मा.उच्च न्यायालयात दाखल कल लल्या ननटहत याचचका क्र. २६५८०/१४ 
मध्यल मदय ववक्रल तल व सरार याींच्याकडून नकात कर वसुल कल ला नस्या ा त नमुद कल लल 
ीहल. तसलच थादनक दैदनकाींमध्यल सशा ीशयाचल वतृ्त प्रससध्द झालल ीहल. 
(२) व (३) मदय ववक्रल त्याींना नो्ीस दलऊन नकात कर भर्या ातचल दप्तराची मागणी करुन 
ीतापयतं रुपयल ९.८७ को्ी व सराराकडून रुपल २६ लषेस इतक्या रकमलची वसूली कल ललली ीहल. 

___________ 
  

मालेीाांव महानीरपामलिा (जज.नामशि) प्रशासन आय क् तािडून ववववध प्रस्तावाबाबत 
  

(६)  ७५५८ (०७-०४-२०१५).   श्री.आमसफ शेख (मालेीाांव मध्य) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माललगाींव महानगरपासलका (श्न.नासशक) प्रशासन ीयुक् ताकडून महासभा क्र. १ टदनाींक १७ 
नानलवारी, २०१५ चल ववषय क्र. ५ सन् वयल महानगरपासलका ह्ीतील रवववार वॉडाातील स.न. २३४ 
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ची नागा महानगरपासलका मालकीचल ससून मींनूर ववकास योनना (दसुरी सुधाररत) च् या 
प्र तावाप्रमाणल झोन रॉर  लम सश्तत् वात प्राथसमक शाळा, ीरषेसण क्र. ३६३ व ीरषेसण   
क्र. ३६४, प्राथसमक शाळा या कारणासा   ीरक्षषेसत दशाववलललल ससताींना या ट काणी लोखींडी 
कॅब न (दकुानल)  लऊन उभार यात यलत सस् याचल माहल नानलवारी, २०१५ मध्यल वा त् या सुमारास 
दनदशानास ीली ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस् यास, सदरची नागा ीरक्षषेसत ीहल, तलहा ीरषेसण  यदतररक् त दकुानल उभारणल सदरहू 
नागलचा गैरवापर होत ीहल, माललगाव महानगरपासलकल नल प्रशासनानल मींनुरी टदलल् या ीरषेसणाचा 
गैरवापर कर याचल काम सुरु कल लल ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(३) सस् यास, या ीरक्षषेसत नागलचा गैरवापर ्ाळ यासा   शासनानल कोणती चौकशी कल ली वा 
करयात यलत ीहल, 
(४) नस् यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०८-२०१५) : (१) होय. 
(२) व (३) सशा प्रकारच्या  रावास माललगाव महानगरपासलकल च्या महासभलनल  राव क्र.५ टदनाींक 
१७.१.२०१५ सन्वयल मान्यता टदललली ससनू, सदर  राव ववखींडीत करया ा त ीयुक्त, 
माललगाव महानगरपासलका, माललगाव याींनी प्रताववत कल लल ीहल. 
     सदर  रावाची सींमल नावणी माललगाव महानगरपासलका प्रशासनाकडून करयात ीललली 
नस्यानल नागलचा गैरवापर होयाचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नवी म ांबई मसडिो हद्दीतील ओवे (ता.पनवेल, जज.रायीड) येथील घोलवाडी आहदवासी 
पाडयातील रहहवाशाांना वप याचे पाणी उपलब् ध िुनन देयाबाबत 

  

(७)  ८१८५ (०७-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत  ािूर (पनवेल), श्री.राज प रोहहत (ि लाबा), श्री.समीर 
ि णावार (हहांीणघाट), श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.बाब राव पाचणे (मशुनर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नवी मुीं श ससडको ह्ीतील ओवल (ता.पनवलल, श्न.रायगड) यलथील घोलवाडी ीटदवासी 
पाडयातील रटहवाशाींना वप याचल पाणी उपल ध  हावल यासा   ससडकोनल २० को्ी रुपयल खचा 
करुन उभारलल् या नलकुीं भातून पाणी पुरव ा कर याची मागणी  थादनक लोकप्रदतदनधीींनी माहल 
नानलवारी, २०१५ रोनी वा त् या समुारास ससडको प्रशासनकडल कल ली ीहल, हल खरल ीहल काय,  
(२) सस् यास, घोडवाडी ीटदवासी पाडयातील रटहवाशी पा यासा   डोंगरवरील ना् यात खयाडल 
खोदनू वप याच् या पा याची सोय करीत ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(३) सस् यास, ीटदवासी पाडयातील रटहवाशाींना वप याचल पाणी उपल ध  हावल यासा   उक् त 
नलकुीं भातून पाणी पुरव ा कर यासा   शासन कोणती कायावाही करणार वा करीत ीहल, 
(४) सस् यास, कायावाहीचल  वरुप काय, 
(५) नस् यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) ओवल (ता.पनवलल) यलथील घोलवाडी 
ीटदवासी पायायातील रटहवाश्याींना पाणी उपलध करुन दलयासा   थादनक 
लोकप्रदतदनधीींकडून ससडको कायालयास दनवलदन प्राप्त झालललल नाही. 
     ससडको हल्वणल पाणीपुरव ा योननलतनू पुरलसा पाणीपुरव ा खारघर यलथील सलक््र २६ 
मधील  हृत सींकलीत नलकुीं भात करयात यलणार ससून सलक््र २६ यलथील  हृत सींकलीत 
नलकुीं भावरील पींपगहृात नात दा ाचल व वाढीव षेसमतलचल पींप सींच व ववदयुत रोटहत्र 
 सववयाचल प्रताववत ीहल. तदनींतर सदर नलकुीं भातनू ीनु ानचू्या पररसरात पाणी पुरव ा 
करता यलणार ीहल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मीरा रोड (जज. ाणे)येथील ररयल एिसा िां पनीिडून ग्रहािाांची िालेली फसवणूि 
  

(८)  ८२२४ (०७-०५-२०१५).   श्री.सांजय िेळिर ( ाणे), श्री.किसन िथोरे (म रबाड) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मीरा रोड (श्न. ाणल)यलथल  ररयल ककसा  ोगस कीं पनी  थापन क कन घरल दल याच् या 
नाटहराती क कन सुमारल ७० ग्राहकाींना लाखो  कपयाींचा गींडा घालनू पो ारा करणा-या ीरोपीींना 
पकड यात पोलीसाींना सपयश ीलल ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस् यास,  याप्रकरणी कोणती कारवाश कल ली वा करयात यलत ीहल, 
(३) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१५) : (१) व (२) सदर प्रकरणी समरारोड पोलीस  ल्शन गुन्हा 
रश्न.क्र. ४३३/२०१२ भादींववसीं कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ प्रमाणल गुन्हा दाखल 
करणत ीला ीहल. सदर गुन््यात दनषपन्न ६ ीरोपी पैकी ३ ीरोपीींना स्क कल ललली ससून 
त्याींच्याकडून रसवणूक करुन सपहार रक्कमलपकैी ३,२९,०५,५००/- रुपयाचा मु ल्माल हतगत 
करयात ीललला ीहल. सदर ीरोपीींववरुध्द मा.न्यायलायत दोषारोपपत्र सादर करयात ीलल 
ससून गुन्हा न्यायप्रववष  ीहल. 
     गुन््यातील उवारीत तीन ीरोपी सदयापपावलतो रारारी ीहलत, सदर ीरोपीींना स्क 
करुन मा.न्यायालयात पुरवणी दोषारोपपत्र सादर करयाची तनवीन  लवली सहल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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म ांबईतील सानेी ुनजी नीर (बी) िममटी सेवा सांघ िो-ऑप हौ.सो.(तन.)  
येथील िोपडपट्टय्ाच्या प नववािासाबाबत 

  

(९)  ८८३८ (०७-०४-२०१५).   श्री.स तनल मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वरळी, मुीं श यलथील नी. ी.सकपाळ मागाश्थत सानलगुरुनी नगर ( ी) कसम्ी सलवा सींघ 
को.ऑप हौ.सो. (दन.) यलथील झोपडपट्टीचल पररसशष्-२ मींनूर करया ा तची सींदतम कायावाही 
महानगरपासलकल च्या मालमत्ता ववभागामारा त सुरु ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस्यास, सदरच्या ट काणी महानगरपासलकल चल ३३ ्क्कल  ीरषेसण सस्यानल सीं ींचधत 
सचधकाऱयाींनी पररसशष्-२ दलऊ नयल सशी नो्ीस पी.पी.पी. ववभाग, वरळी याींना पा ववली ीहल, 
हल ही खरल ीहल काय, 
(३) सस्यास, या ा त सीं ींचधताींना महानगरपासलकल च्या सचधकाऱयाींसो त वारींवार  ै का 
घलऊनही ीनतागायत कोणताही तोडगा दनघाललला नाही, हल ही खरल ीहल काय, 
(४) सस्यास, सानलगुरुनी नगर ( ी) कसम्ी तलथील झोपडपट्टटयाींचा पुनववाकास  होया ा त 
शासनाकडून कोणती कायावाही कल ली वा करयात यलत ीहल, 
(५) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०८-२०१५) : (१) हल खरल नाही. 
(२) सदर झोपडपट्टी पुनवासन योनना प्रताववत ससलल्या भभूागावर “ररफ्युन रान् रर 
 ल्शन” चल ीरषेसण सस्यामळुल सानल गुरुनी ( ी) कसम्ी सहकारी गहृदनमााण सींथलस 
पररसशष्-२ ववतरीत करयात यलऊ नयल ससल ीदलश  हृन्मुीं श महानगरपासलकल चल सदतररक्त 
ीयुक्त (शहर) याींनी प्रथमत: टदलल होतल. परींतु या ा त तद नींतर टदनाींक १७.०७.२०१४ रोनी 
सदतररक्त ीयुक्त (शहर) याींच्या दालनात झालल्या  ै कीदरम्यान सदर योननलसींतगत 
ररफ्युन रान्रर  ल्शनकररता नातीत नात ककती  ाींधीव व मोकळी नागा उपलध करता 
यलशल या ा तचल ससुधारीत ीराखडल सींथलच्या वातुववशारदानल सादर करावल नलणलकरुन 
या ा तीत उचचत दनणाय घलणल शक्य होशल ससल  रलल होतल. 
(३) हल खरल नाही. 
(४) व (५) सदर प्रकरणात ववकासक /वातुववशारद याींना वारींवार ीवश्यक कागदपत्राींची पूताता 
करयासा   महागनरपासलकल च्या ववववध खात्याींतर  पत्र पा वनूही ीवश्यक कागदपत्राींची 
पूताता होत नस्यानल सदर प्रताव दफ्तरी दाखल करयाकररता  हृन्मुीं श महानगरपासलकल च्या 
नी/दक्षषेसण ववभागाच्या सहाय्यक ीयुक्ताींनी टदनाींक १८.०३.२०१५ सन्वयल उपश्न्हाचधकारी, 
झोपडपट्टी पुनवासन प्राचधकरण, वाींदल (पूवा), मुीं श याींच्याकडल पा ववला ीहल. 

___________ 
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नालासोपारा व नवघर-माझणिपूर या नीरपररर्देिड ेवीा िालेलया िमाचाऱयाांना  
वसई-ववरार शहर महानीरपामलिा सेवेत सामावून घेयाबाबत 

  

(१०)  ९०५४ (०८-०४-२०१५).   श्री.हहतेंद्र  ािूर (वसई), श्री.क्षषेसतीज  ािूर (नालासोपारा), 
श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वसश रोड (पूवा) पररसरातील पल्हार योननलवरील तत्कालीन नालासोपारा व नवघर-
माणणकपूर या नगरपररषदलकडल वगा झालल्या कमाचाऱयाींना वसश-ववरार शहर महानगरपासलका 
सलवलत सामावून घलयासा   पददनसमाती करणल व त्याींच्या वयाची तसलच सशषेसणाची स् सशचथल 
करया ा तच्या मागणीचा कक प्रताव ीयुक्त, वसश-ववरार शहर महानगरपासलका याींनी 
त्याींचलकडील पत्र क्र.वववशम/ीथा/३२१/२०११, टदनाींक २० नुल,ै २०११ रोनी प्रधान सचचव, 
नगरववकास ववभाग याींचलकडल सादर कल ला ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(२) वसश-ववरार शहर महानगरपासलकल नल मुीं श प्राींदतक महानगरपासलका सचधदनयम १९४९ चल 
कलम ५१ (४) नुसार ीप्या सवासाधारण महासभलत टदनाींक १९ नानलवारी, २०११ रोनी  राव 
क्र.१२ सन्वयल सदर कमाचाऱयाींना महापासलका सलवलत सामावनू घलयासा   पददनसमाती करणल व 
त्याींच्या वयाची व सशषेसणाची स् सशचथल करया ा त मींनूरीही टदली ीहल, हल ही खरल ीहल 
काय, 
(३) शासन दनणाय नगरववकास ववभाग पररपत्रक नपाक्र/१०९९/प्रक्र १५९/९८-नवव टदनाींक ६ 
माचा, २०१० सन्वयल राज्यातील सवा नगरपररषदाींमधील टदनाींक १० माचा, १९९३ रोनी 
रोनींदाराींवरील ससलल्या सवा कमाचाऱयाींना वसश-ववरार शहर महानगरपासलकल त सामावून 
घलयाच्या दृश्ष्नल महानगरपासलकल नल पा ववलल्या सदरहू प्रतावास मींनूरी दलया ा त शासनानल 
कोणती कारवाश कल ली ीहल वा करयात यलत ीहल, 
(४) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०८-२०१५) : (१) उक्त ववषया ातचा प्रताव टदनाींक २५.०२.२०१५ च्या 
पत्रान्वयल शासनाकडल प्राप्त झला ीहल. 
(२) होय हल खरल ीहल. 
(३) व (४) ीयुक्त, वसश ववरार शहर महानगरपासलका याींनी टदनाींक २५.०२.२०१५ सन्वयल 
सादर कल ललला प्रताव त्रो्क वरुपाचा सस्यानल सुधारीत प्रताव सादर करया ा त ीयुक्त, 
वसश ववरार शहर महानगरपाकका याींना टदनाींक ०१.०६.२०१५ च्या पत्रान्वयल कळववयात ीलल 
ीहल. 

___________ 
उल हासनीर महानीरपामलिेची आधथाि जस्थती कबिट असल याने प्रलांकबत योजनाबाबत 

  

(११)  ९३९९ (०७-०४-२०१५).   श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा), श्री.ज्ञानराज चौी ले (उमरीा) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उ् हासनगर महानगरपासलकल ची ीचथाक श्थती ब क् सस् यानल प्रलींब त योननापुणा 
कर यासा   महापासलका प्रशासनाला शासनाकडून सनुदान समळावल सथवा करप्रणाली  ळक् 
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करुन महापासलकल ला  वावलीं ी कर या ा त सशक् त कर प्रणाली लागू कर यासा   शासनाकडल 
सशरारस करावी सशी मागणी ीयुक् त, महानगर पासलका, उ् हासनगर याींनी राज् य ववत् त 
ीयोगाच् या सध् यषेसाींची टदनाींक ८ नानलवारी, २०१५ रोनी भल् घलऊन कल ली ीहल, हल खरल ीहल 
काय, 
(२) सस् यास, मागणीच् या सनषुींगानल राज् य ववत् त ीयोगाच् या सध् यषेसानल सदर मागणी 
शासनाकडल मींनुरीसा   पा ववली ीहल, हल ही खरल ीहल काय, 
(३) सस् यास, शासनानल उ् हासनगर महापासलकल ची मागणी मींनूर कल ली ीहल काय  वा 
त् या ा तच् या कायावाहीची सदयश्थती काय ीहल ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०८-२०१५) : (१) हल खरल ीहल. 
(२) हल खरल नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वसई-ववरार शहर महानीरपामलिेतील वीा “ि” व “ड” मधील मयत  
िमाचाऱयाांच्या वारसाांना अन िां पा तत्वावर सामावून घेयाबाबत 

  

(१२)  ९४५३ (०६-०४-२०१५).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र  ािूर (वसई), श्री.क्षषेसतीज 
 ािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) वसश-ववरार शहर महानगरपासलकल तील वगा “क” व “ड” मधील मयत कमाचाऱयाींच्या 
वारसाींना सनकुीं पा तत्वावर महानगरपासलका ीथापनलवर सामावून घलणलसा   पददनसमाती करणल 
व शैषेसणणक पात्रतलची स् सशचथल करणल या ववषयीचा कक प्रताव ीयुक्त, वसश-ववरार शहर 
महानगरपासलका याींनी त्याींचकल डील पत्र क्र.वववशम/ीथा/१८०/२०१२-१३, टदनाींक ११ ननू, 
२०१२ सन्वयल सादर कल ला ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(२)  सस्यास, सदरहू प्रतावा ा त शासनानल कोणती कायावाही कल ली वा करयात यलत 
ीहल,  
(३)  नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०८-२०१५) : (१), (२) व (३) सन २०१२ मध्यल सादर कल लल्या 
प्रतावावर दनणाय होऊ न शक्यानल सन २०१४-१५ या वषााचा ीथापना खचा, सनुकीं पा 
तत्वा ातचल धोरण सींदभाातील सदयावत माटहती वसश ववरार शहर महानगरपासलका याींच्याकडून 
मागवुन दनणाय घलयात यलशल. 
  

___________ 
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वसई - ववरार शहर महानीरपामलिा षेेसत्रात आरोग् य सेवा अप री असलयाबाबत 
  

(१३)  ९४८२ (०७-०४-२०१५).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वसश - ववरार शहर महानगरपासलका षेसलत्रातील समुारल १६ लाख लोकव तीसा   ीरोग् य 
सलवा पुरवव याकररता ववरार यलथील ग्रामीण रुग् णालय लोकसीं् यलच् या व ीरोग् य सलवलच् या 
मानाींकनानसुार सत् यींत सपुरल पडत ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस् यास, सदर ग्रामीण रुग् णालय सीं ींचधत नसमनीसह वसश-ववरार शहर 
महानगरपासलकल कडल ह ताींतरीत कल ् यास दतथल सदययावत व ससुज् न ससल मो ल रुग् णालय 
 वखचाानल  ाींध याचा प्र ताव वसश-ववरार शहर महानगरपासलकल नल शासनाकडल ५ वषाापूवी टदला 
ीहल, हल ही खरल ीहल काय, 
(३) सस् यास, त् याची सवासाधारण कारणल काय ीहलत व सदर प्र ताव ककती मुदतीत मींनूर 
कर यात यलइाल सशी सपलषेसा ीहल, 
(४) सस् यास, त् याची सवासाधारण कारणल काय ीहलत व सदर प्र ताव ककती मुदतीत मींनूर 
कर यात यलशल सशी सपलषेसा ीहल, 
(५) वसश - ववरार शहर महानगरपासलका षेसलत्रातील टदवसेंटदवस वाढीस लागललली व तलथील 
ननतलला चाींग् या ीरोग् य सलवा ववनाववलीं  उपल ध हो याच् या दृष ्ीनल सदरहू ट काणी सुसज् न 
व भ य रुग् णालय उभारुन कायााश्न्वत हो याच् या दृष ्ीनल शासनानल कोणता दनणाय घलतला ीहल 
वा घल यात यलत ीहल ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०८-२०१५) : (१) होय, सींशत: खरल ीहल. 
(२), (३), (४) व (५) तत्कालीन महापौर व मा.ीमदार याींनी मा.मु्यमींत्री महोदयाींना दनवलदन 
टदलल ीहल. 
     सदरचल ग्रामीण रुग्णालय सदयाप महानगरपासलकल कडल हताींतरीत झालललल नस्यानल 
प्रतावा ा त पुढील कायावाही झाललली नाही. 

___________ 
  
 ाणे महानीरपामलिेच्या शहर वविास ववभाीातला वविासिाांचा हस्तषेेसप रोखयासा ल ेथ े

सीसीटीव्ही िॅमेरे बसवनू, ततऱहाईत व्यक्तीला प्रवशे बांद िरयाबाबत 
  

(१४)  ९८४७ (०७-०४-२०१५).   श्री.ुनपेश म् हात्र े(मभवांडी पूवा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१)  ाणल महानगरपासलकल च्या शहर ववकास ववभागातला ववकासकाींचा हतषेसलप रोखयासा   
इथल सीसी्ीही कॅमलरल  सवून, दतऱहाशत यक्तीला प्रवलश  ींद करयात ीला ससतानाही काही 
सचधकारी ीणण ववकासकाींचल प्रदतदनधी टदनाींक ७ नानलवारी, २०१५ रोनी रात्रौ कायाालयात 
नाऊन सींगणकावर रल ररार करत सस्याची  ा  उघडकीस ीली, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस्यास, याप्रकरणी शासनानल चौकशी कल ली ीहल काय, 
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(३) सस्यास, चौकशीत काय ीढळून ीलल व त्यानसुार सीं ींचधताींवर कोणती कारवाश कल ली 
ीहल वा करयात यलत ीहल, 
(४) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०८-२०१५) : (१) हल खरल नाही. 
     महानगरपासलकल च्या Pre DCR  प्रणालनीमध्यल ववकासकाींचा Online  प्रताव Run 
करताना यलणा-या त्रु्ीींची पूताता वातुववशारदाकडून करुन घलऊन ववकास प्रताव सदययावत 
सादर करयासा   वातुववशारद/ प्रदतदनधी व ववकासक/प्रदतदनधीींना शहर ववकास ववभागामध्यल 
उप ससभयींता याींच्या उपश्थतीत सडचणीचल दनरसन करुन प्रताव सदययावत करयाची 
पध्दत प्रचसलत ीहल. त्यानसुार टदनाींक ७.१.२०१५ रोनी मल.क्लॉररकीं् कल समकत्स इींडडया सल. चल 
वातुववशारदाींचल व ववकासकाींचल प्रदतदनधी उपश्थत होतल. स  . सींगणकावर सुरु ससलललल काम 
शहर ववकास ववभागातील प्रचसलत पध्दतीप्रमाणल सुरु होतल. या कायावाहीचल वलळी कोणत्याही 
सचधका-यानल ककीं वा ववकासकाच्या प्रदतदनधीींनल सींगणकावर रल ररार कल ललला नाही. 
(२) सन.ुक्र.१ मध्यल टदलल्या उत्तरामधील नमूद सववतर वतुश्थतीचा ववचार करता कारवाश 
करयाचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रायीड जजल ्यातील उरण शहरातील बाजारपे ेतील अनेि ेमारती या जीणा  
िाल या असून त् या िधीही िोसळ याची मभती तनमााण िालयाबाबत 

  

(१५)  १०६२१ (०७-०४-२०१५).   श्री.भरतशे  ीोीावले (महाड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रायगड श्न् ्यातील उरण शहरातील  ानारपल लतील सनलक इमारती या नीणा झा् या ससून 
त् या कधीही कोसळ याची सभती दनमााण झाली ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस् यास,  ानारपल लतील व भरव तीतील ३० तल ४० वषाापूवीच् या कका इमारतीींच् या 
मन् याचा काही भाग कोसळून दघुा् ना झाली होती, हल ही खरल ीहल काय, 
(३) सस् यास, या ा त शासनानल चौकशी कल ली ीहल काय, त् यात काय ीढळून ीलल, 
(४) तदनुसार उक् त इमारतीींची पुना ाींधणी कर यासींदभाात शासन  तरावर कोणती कायावाही 
कर यात ीली ीहल वा यलत ीहल, 
(५) नस् यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०८-२०१५) : (१) उरण शहरातील  ानारपल लमध्यल  ैठ्या वरुपाची व 
कक मनली कौलारु छत/ससमें् पत्रयाींची घरल ीहलत. त्यातील काही घरल ही ननुी झाली ीहत. 
 ानारपल लतील ६ नीणाावथलतील घराींची दरुुती करणल/पाडून ्ाकणल ा त महाराषर नगरपररषद, 
नगर पींचायती व औदयोचगक नगरी सचधदनयम १९६५ चल कलम १९५ चल तरतूदीनुसार 
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नगरपररषदलनल सीं ींचधताींस नो्ीसा टदलल्या ससून सींपूणा शहरामध्यल ककूण ८८ नीणाावथलतील 
घराींना उक्त कलमान्वयल नो्ीसा मल २०१५ मध्यल  नाव्या ीहलत. यामधील सहा इमारती 
 ानारपल लत ीहलत. 
(२) व (३) उरण शहरातील मु्य  ानारपल लमध्यल सशी घ्ना गल्या दोन वषाात घड्याचल 
दनदशानास ीलललल नाही. परींतु उरण वाणी ीळी यलथील म्यु. घर नीं. ५२१-स हल घर 
नीणाावथलत सस्यानल नगरपररषदलनल महाराषर नगरपररषदा, नगर पींचायती व औदयोचगक 
नगरी सचधदनयम, १९६५ चल कलम १९५ चल तरतुदीनुसार टदनाींक ४.६.२०१४ सन्वयल 
घरमालकाींना नो्ीस दलऊन सदर घराींचा वापर  ींद करणलववषयी कळववलल होतल. सदर घराच्या 
वरच्या मन्याचल छताचा काही भाग टदनाींक १६.७.२०१४ रोनी सदतवषृ्ीमुळल कोसळला ीहल. 
परींतु त्यामध्यल कोणतीही नीवीत हानी झाललली नाही. 
(४) सदरच्या घराींची तातडीनल दरुुती करुन घलणलववषयी ककीं वा पाडून नयानल  ाींधणल ा त 
महाराषर नगरपररषदा, नगर पींचायती व औदयोचगक नगरी सचधदनयम, १९६५ चल कम १९५ 
सन्वयल नगरपररषदलनल नो्ीसा टदलल्या ससून सदर घराची दरुुती घरमालक याींनी करणल 
सपलक्षषेसत ीहल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मभवांडी - तनजामपूर महानीरपामलिेच् या स् वच् छता ववभाीान े 
िचराि ां डी म क् त शहर िरयाबाबत 

  

(१६)  १२३५५ (०७-०४-२०१५).   श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सभवींडी (श्न. ाणल) सभवींडी - दननामपूर महानगरपासलकल च् या  वच् छता ववभागानल कचराकुीं डी 
मुक् त शहर कर याची योनना ीखली ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस् यास, ीरोग् य ववभागाच् या उपायुक् त ववनया कीं  ल व  वच् छता ववभागाचल 
कस.कल.सोनावणल हल कल वळ घीं्ागाडीचा रासा करीत ससून कका वषाापासून ही यींत्रणा कमकुवत 
 रली ीहल, हल ही खरल ीहल काय, 
(३) नस् यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०८-२०१५) : (१) सभवींडी दननामपूर शहर महानगरपासलकल च्या वच्छता 
ववभागानल कचराकुीं डी मुक्त शहर करयाची योनना ीखली ससनू ककूण ९० वाडाामध्यल ९० 
घीं्ागायायामारा त टदनाींक १.११.२०१४ पासून नागरीकाींच्या घरोघरी नावून कचरा गोळा 
करयाची मोटहम सुरु करयात ीली ीहल. 
(२) हल खरल नाही.  टदनाींक १.११.२०१४ पासून सवा प्रभागात घीं्ागायाया कायारत ससून वच्छ 
भारत ससभयान यशवीपणल रा ववलल नात ीहल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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पालघर जजल ्यातील नालासोपारा येथे सट अाट अशोि िालीन  
बौध् दलेणी व स् त पाचे अवशेर् असलयाबाबत 

  

(१७)  १४९५२ (०८-०४-२०१५).   प्रा.वर्ाा ीायिवाड (धारावी), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पालघर श्न् ्यातील नालासोपारा यलथल सन २०१० मध् यल सराटा् सशोक कालीन  ौध् दललणी 
व  तुपाचल सवशलष ीढळून ीलल ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस् यास, शासनानल सशोक कालीन  ौध् दललणी व  तुपाचा श्नण्ध् दार कायाास वसश-ववरार 
महानगरपासलकल ला दनधी दल यासींदभाात शासनानल कोणता दनणाय घलतला ीहल वा घल यात यलत 
ीहल, 
(३) नस् यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०८-२०१५) : (१) होय. 
(२) व (३) सदर तुपाची नागा सुमारल ४ ककर ससून ती सींपूणा नागा पुरातत्व ववभागाच्या 
तायात व दनयींत्रणत ीहल. वसश ववरार शहर महापासलकल नल श्नण्ध्दारासा   शासनाकडल 
दनधीची मागणी कल ललली नाही. 

___________ 
  

सातीाव (ता.सालेिसा, जज.ीोहदांया) येथ ेपोलीस स् टेशन ेमारतीचे िामाबाबत 
  

(१८)  १५७२४ (०७-०४-२०१५).   श्री.सांजय प राम (आमीाव) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातगाव (ता.साललकसा, श्न.गोटदींया) यलथल  यलथल सन २०१३-१४ मध् यल पोलीस  ्लशन इमारत 
मींनूर झालललल ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस्यास, पोलीस  ्लशन इमारतीचल  ाींधकाम कर यात ीलललल नाही, हल ही खरल ीहल 
काय, 
(३) सस्यास, या प्रकरणी कोणती कायावाही कल ली वा करयात यलत ीहल ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१५) : (१) व (२) हल खरल नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
लोिशाहीर अ णाभाऊ सा े वविास महामांडळाच ेजजल हा व् यवस् थापि व िमाचारीयाांचेवर पोलीस 

 ा यात ी न् हे नोंदवव यास निार दे यात आलयाबाबत 
  

(१९)  १७१९१ (१२-०८-२०१५).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) लोकशाहीर स णाभाऊ सा ल ववकास महामींडळाचल श्न् हा  यव थापक व कमाचारी याींनी 
कल लल् या को्यावधी रुपयाींच् या सपहारा ्ल नालना,  ीड, परभणी व  लुडाणा यलथील पोलीस 
 ा यात गुन् हल नोंदवव यास नकार दल यात ीला ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस् यास, सपहारा  ्ल सीं चधत सचधकारी व कमाचारी याींच् या ववरुध् द गुन् हा न 
नोंदवव याची कारणल काय ीहलत, 
(३) या प्रकरणी गुन् हा नोंदवव यास ्ाळ्ाळ करणा-या पोलीस सचधका-या ववरुध् द कोणती 
कारवाश कर यात ीली वा यलत ीहल, 
(४)  नस् यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१५) : (१), (२) व (३) हल खरल नाही. 
     टद.२३/४/२०१५ रोनी प्रादलसशक यवथापक लोकशाहीर सणाभाऊ सा ल ववकास महामींडळ 
(मयाा) औरींगा ाद याींनी पोलीस सचधषेसक,  ीड याींचलकडल महामींडळाच्या ४ सचधकारी कमाचारी 
याींच्या ववरुध्द तक्रार टदली होती. सदर तक्रारीची चौकशी करुन चौकशीमध्यल दनधीचा सपहार 
होवून शासनाची रसवणूक झा्याचल दनषपन्न झा्यावरुन पोलीस  ाणल सशवानीनगर  ीड यलथल 
टद.९/५/२०१५ रोनी गु.र.नीं.१३५/२०४५ भा.दीं.वव. कलम ४०८, ४०९ प्रमाणल उक्त नमुद ४ 
ीरोपीववरुध्द गुन्हा दाखल करयात ीला ीहल. 
(४) ववलीं  झाललला नाही. 

___________ 
  

राज् यातील मजलट लेक् स धचत्रपटीहृात मरा ल धचत्रपटाचे शो दाखववयाबाबत 
  

(२०)  १७५५१ (३१-०७-२०१५).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.वर्ाा ीायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज् यातील मश्््प् ललक् स चचत्रप्गहृात मरा   चचत्रप्ाचल १२४ शो दाखववलल पाटहनल ससल 
शासनाचल ीदलश ससताना मश्््प् ललक् स चचत्रप्गहृल मरा   चचत्रप्ाचल शो दाखवव यास दलुाषेस 
करीत सस् याचल माहल कवप्रल, २०१५ मध्यल वा त्यादरम्यान दनदशानास ीलल, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस् यास, मरा   चचत्रप् मश्््प् ललक् स चचत्रप्गहृात दाखवव यास शासनाचल ीदलश 
ससताना मरा   चचत्रप् दाखववलल नात नस्यानल मरा   चचत्रप् दाखववणल  ींधनकारक 
कर यासा   नवीन सध् यादलश काढ यात यलणार ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(३) सस् यास, सदरचा सध् यादलश काढया ा त कोणती कायावाही कल ली वा करयात यलत ीहल, 
(४) नस् यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०९-२०१५) : (१) व (२) हल खरल नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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प णे शहरातील सवाच पोलीस  ायामध्ये पारपत्र पडताळणीच ेप्रिरणे प्रलांकबत असलयाबाबत 
  

(२१)  १७६२७ (१२-०८-२०१५).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.बाब राव पाचणे (मशुनर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुणल शहरातील सवाच पोलीस  ायामध्यल ससलल्या पारपत्र पडताळणी कषेसामध्यल (पासपो ा् 
हलररकरकल शन) कल वळ कक ककीं वा दोनच कमाचारी सस्यानल गल्या सनलक मटहन्यापासनू  त ल 
३ हनार ४६९ पारपत्र पडताळणीचल प्रकरणल प्रलींब त सस्याचल माहल कवप्रल, २०१५ दरम्यान 
दनदशानास ीलल ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस्यास, सदर  पारपत्र पडताळणीच्या प्रकरणाचा त्वरीत दनप्ारा होया ा त शासनानल 
कोणती उपाययोनना कल ली  वा करयात यलत ीहल, 
(३) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०९-२०१५) : (१) व (२) पुणल शहर यलथल पारपत्र पडतळणीसा   दरररोन 
सरासरी ८५० तल ९०० सना प्राप्त होत ससतात पारपत्र पडताळणीसा   यींत्रणा व मनुषय ळ 
पुरलसल ससून प्रत्यलक पोलीस  ल्शन यलथल पारपत्र पडताळणीसा   वतींत्र कषेस सश्तत्वात ीहल व 
कामाच्या वरुपानुसर १ तल ३ पोलीस कमाचारी दनयुक्त करयात ीलललल ीहल. पुणल शहर 
पोलीस ीयुक्तालय यलथल पारपत्र पडताळणी ववभाग ससून तलथल ९ पोलीस कमाचारी २ सत्राींमध्यल 
कायारत ससतात. टद.२१.०२.२०१३ पासनू पारपत्र पडताळणी प्रकक्रया ऑनलाशन करयात ीली 
ीहल. त्यामुळल प्रकक्रया ऑनलाशन करयात ीली ीहल. त्यामुळल नागररकाींना पारपत्र समळणल 
सुलभ झालल ीहल. टद.१.१.२०१५ तल टद.३०.०६.२०१५ या कालावधीत ७०५१४  पारपत्र प्रकरणल 
प्राप्त झाली ससून ६४९७९ पारपत्र प्रकरणल पडताळणी करुन पा ववयत ीली ीहलत व उवाररत 
५५३५ प्रकरणल तडताळणीच्या प्रकक्रयलमध्यल ीहलत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 ाणे शहरातील ववववध भाीात अांमली पदाथा ववक्रीचे रॅिेट असलयाबाबत 

  

(२२)  १७८९२ (१०-०८-२०१५).   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेीाव), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.भास्िर जाधव (ी हाीर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.पाांड रांी बरोरा (शहापूर), श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षषेसण), श्री.हन मांत डोळस (माळमशरस) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  ाणल शहरातील ववववध भागात सींमली पदाथा ववक्रीचल रॅकल ् कायारत ससून, नौपाडा यलथील 
कका तरुणाचा टदनाींक २१ कवप्रल, २०१५ रोनी वा त्या सुमारास मतृ्यू झाललला ीहल, हल खरल 
ीहल काय, 
(२) सस्यास, उक्त प्रकरणी शासनानल चौकशी कल ली ीहल काय, चौकशीत काय ीढळून ीलल 
व त्यानुसार सींमली पदाथााचा पुरव ा करणाऱयाींववरोधात कोणती कडक कारवाश कल ली वा 
करयात यलत ीहल, 
(३) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१५) : (१) हल खरल नाही. 
(२) सींमली पदाथााचा पुरव ा/यवहार करणाऱ या इसमाींववरुध्द कल लल्या कारवाश ा त नानलवारी, 
२०१५ तल नुल,ै २०१५ पावलतो १८ गुन्हल दाखल ससून पुढील चौकशी चाल ूीहल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िळवा (जज. ाण)े रेलवे स्थानिात महहला पत्रिारावर हलला िेलयाबाबत 
  

(२३)  १८१७२ (१२-०८-२०१५).   श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबीेाव), श्री.राणाजीजीतमसांह 
पाटील (उस्मानाबाद), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.भास्िर जाधव (ी हाीर), श्री.पाांड रांी 
बरोरा (शहापूर), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.राह ल मोटे (पराांडा), श्री.स रेश लाड (िजात), श्री.स रेश (राजूमामा) भोळे (जळीाव 
शहर), श्री.शामराव ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हन मांत डोळस (माळमशरस) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कळवा (श्न. ाणल) रल्वल थानकात   मटहलाींच्या रल्वल डयात सशरुन मटहला पत्रकारावर 
ह्ला करुन मो ाशल टहसकावून चोर ल् पसार झा्याची घ्ना माहल कवप्रल, २०१५ च्या दसुऱया 
ी वयायात घडली, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस्यास, उक्त घ्नलची चौकशी कल ली ीहल काय,  
(३) सस्यास, चौकशीत काय ीढळून ीलल व तदनुसार कोणती  कारवाश कल ली वा करयात 
यलत ीहल, 
(४) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१५) : (१) व (२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी  ाणल रल्वल पोलीस  ल्शन यलथल टद. ८.४.२०१५ रोनी गु.र.क्र.२१८/२०१५ कलम 
३५४, ३९७ भादींववप्रमाणल गुन्हा दाखल करयात ीला ीहल. सदर गुन््यातील दोन ीरोपीींपैकी 
कका ीरोपीस टद. ९.४.२०१५ रोनी स्क करयात ीली ससनू तो सध्या न्यायालयीन 
को डीत ीहल. सन्य ीरोपीचा शोध सुरु ीहल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
िोल हापूर, साांीली, सातारा, मसांध दीूा या चार जजल ्याचे िायाषेेसत्र आझण िोटयावधीच ेउत्पन् न 

असलेल या पजश्चम महाराष्ट् र देवस् थान सममतीच ेअध् यषेस ररक्तपद भरणेबाबत 
(२४)  १८४८३ (१०-०८-२०१५).   श्री.हसन म श्रीफ (िाील), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (म ांब्रा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधव (ी हाीर), श्री.पाांड रांी बरोरा (शहापूर), डॉ.स जजत 
ममणचेिर (हातिणांीले), श्री.उलहास पाटील (मशरोळ), श्री.प्रिाश आकबटिर (राधानीरी), 
श्री.राजेश षेसीरसाीर (िोलहापूर उत्तर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) को् हापूर, साींगली, सातारा, ससींधुदगूा या चार श्न् ्याचल कायाषेसलत्र ीणण को्यावधीचल 
उत्पन् न ससलल् या पश्श्चम महाराष र दलव थान ससमतीचल सध् यषेस पद चार वषाापासून ररक् त 
ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस् यास, सदर पद ररक् त  लव याची कारणल काय ीहलत, 
(३) तसलच दलव थानाचा कारभार  यवश्थत चालावा म् हणून सदर सध् यषेसपद तातडीनल 
भरणल ा त शासनानल कोणती कायावाही कल ली वा कर यात यलत ीहल, 
(४) नस् यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०९-२०१५) : (१) तल (४) 
     सध्यषेस, पश्श्चम महाराषर दलवथान यवथापन ससमती, को्हापूर या पदाचा सदतररक्त 
कायाभार श्न्हाचधकारी, को्हापूर, याींच्याकडल सोपववयात ीला ससून सदर पदावर दनयसमत 
दनयुक्ती करयाची  ा  शासनाच्या ववचाराधीन ीहल. 

___________ 
  

अांमली पदाथााची माकफया बेबी उफा  शमशिला पाटणिर याांना  
समाज सेवा शाखेच्या अधधिाऱयाांनी अटि िेलयाबाबत 

  

(२५)  १८४८७ (१२-०८-२०१५).   श्री.हसन म श्रीफ (िाील), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (म ांब्रा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांड रांी बरोरा (शहापूर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा), 
श्री.अज ान खोतिर (जालना), श्री.नरहरी झिरवाळ (हदांडोरी), श्री.ुनपेश म् हात्र े (मभवांडी पूवा), 
श्री.ववजय औटी (पारनेर), श्री.राहूल ि ल (दौंड), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसीाव), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (मशडी), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.जयांत 
पाटील (ेस्लामपूर), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.सत्यजीत पाटील-सुनडिर (शाहूवाडी), 
श्री.भास्िर जाधव (ी हाीर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेीाव), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.हन मांत 
डोळस (माळमशरस) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मरीन ड्राश ह पोसलस  ा यातील पोसलस हवालदार धमाा काळोखल याींच् याकडल को्यावधी 
रुपयाींचल सींमली पदाथा सापड् यानींतर या प्रकरणी मु् य सुत्रधार म् हणून सींमली पदाथााची 
माकरया  ल ी उरा  शसशकला पा्णकर याींना समान सलवा शाखलच्या सचधकाऱयाींनी पनवलल यलथल 
टदनाींक २२ कवप्रल, २०१५ रोनी वा त्यासमुारास स्क कल ली, हल खरल ीहल काय, 
(२)सस्यास, सदर  ल ी पा्णकर याींचल खात्यात ९७ लाखाची  लटहशो ी रोकड सस्याचल 
ीढळून ीलल ीहल, हल ही खरल ीहल काय, 
(३) सस्यास, सदर प्रकरणी  शासनामारा त चौकशी कल ली ीहल काय, 
(४) सस्यास, चौकशीत काय ीढळून ीलल व तदनसुार पुढल कोणती कारवाश कल ली वा 
करयात यलत ीहल, 
(५) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१५) : (१) हल खरल ीहल. 
(२) या ा त स्क ीरोपीच्या  कँ खात्यात दतचल ववववध खाती गो ववताना रु. २ को्ी ३७ 
लाख ४७ हनार श्श्ललक सस्याचल टदसून ीलल. 
(३) व (४) होय. 
सदर प्रकरणी गुन््यादरम्यान म्ुय ीरोपी शसशकला ऊरा   ल ी पा्णकर टहच्या सींपकाात 
ससलललल ४ सचधकारी व १ समलदार याच्या समली पदाथा ववरोधी कायदा-१९८५ कलम ५९(१) 
व २७(स) प्रमाणल सहभाग ीढळ्यानल त्याींना या गुन््यात स्क करयात ीली ससून 
सदयश्थतीत त्याींची नामीनावर सु्का झाललली ीहल. तसलच सदर गुन््यातील ीरोपी 
शसशकला ऊरा   ल ी पा्णकरसह इतर तीन ीरोपी न्यायालयीन को डीत ीहलत. म्ुय 
ीरोपी शसशकला ऊरा   ल ी पा्णकर  ँक खाती गो ववयात ीली ससून दतच्या ववववध 
थावर व नींगम मालमत्तल ा तची नाक्ट्क्स ड्रग्न ॲड सायकोरॉवपक स  ल्न्सलस 
कायदयाींतगात सववतर चौकशी होयाकामी मगसलींग ॲड रॉरलन कक्सेंन मन्युपलुल्सा 
(SAFEMA)मधील सषेसम प्राचधकारी याींना पत्रादवारल कळववयात ीलल ीहल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
बाशी (जज.सोलापूर) येथील द य्यम तनबांधि िायाालयात राष्ट्रध्वज फडिावला नसलयाबाबत 

  

(२६)  १८७३८ (२१-०८-२०१५).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (म ांब्रा िळवा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  ाशी (श्न.सोलापूर) यलथील दयु्यम दन ींधक कायाालयात प्रनासत्ताक टदनी टदनाींक २६ 
नानलवारी, २०१५ रोनी कायाालयात ध्वनारोहनाचा कायाक्रम ीयोश्नत करुन राषरध्वन 
रडकावला नस्याची ललखी तक्रार सामाश्नक कायाकत  श्री.टदनानाथ का्कर याींनी 
श्न्हाचधकारी, सोलापूर व नोंदणी व मुद्राींक शु्क कायाालयाकडल कल ली होती, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस्यास, याप्रकरणी शासनानल चौकशी कल ली ीहल काय, त्यात काय ीढळून ीलल ीहल 
व त्यानसुार सीं ींचधताींववरुध्द कोणती कारवाश कल ली वा करयात यलत ीहल, 
(३) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०९-२०१५) : (१) होय, 
(२) होय, 
सदर प्रकरणी सह. श्न्हा दन ींधक वगा-१ तथा मुद्राींक श्न्हाचधकारी, सोलापूर याींच्या 
कायाालयाकडून चौकशी करयात ीली सदर चौकशी सन्वयल तक्रारीमध्यल तथ्थ ीढळून ीलल 
नाही, स   कारवाश करयाचा प्रश्न उद् ावत नाही, 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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उलहासनीर (जज. ाणे) येथील िायदा व स व्यवस्थेबाबत 
  

(२७)  १९०११ (१२-०८-२०१५).   श्रीमती ज्योती िलानी (उलहासनीर), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (म ांब्रा िळवा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) उ्हासनगर (श्न. ाणल) यलथल  कायदा व सुयवथलची गींभीर पररश्थती दनमााण झाली 
ससून  लात्कार, घररोयाया, वलश्या यवसाय, हातभट्टी, दारुभट्टी, डान्स ार, वयोवधृ्द 
नागररकाींवर होत ससलललल ह्लल  ींद करया ा त तलथील लोकप्रदतदनधीींनी टद.२८ मल, २०१५ 
रोनी पोलीस ीयुक्त याींचलकडल ललखी वरुपात तक्रार कल ली ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस्यास, उ्हासनगर यलथल सुरु ससलललल सनैदतक धींदल  ींद करया ा त शासनानल कोणती 
उपाययोनना कल ली वा करयात यलत ीहल, 
(३) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१५) : (१) सदर प्रकरणी लोकप्रदतदनधीींनी टद. २८.५.२०१५ रोनी 
पोलीस ीयुक्त,  ाणल शहर याींचलकडल ललखी वरुपात सना कल ला ीहल, हल खरल ीहल. तथावप, 
उ्हासनगर यलथल कायदा व सुयवथलची गींभीर पररश्थती दनमााण झाललली नाही. 
(२) उ्हासनगर यलथल सनैदतक धींदयाीं ा तची माटहती समळताच तात्काळ छपा ्ाकून कारवाश 
करयात यलतल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शासन प्रशासन व् यवस् थेवर होणारे रष्ष्ट् टाचारावर उपाय स चवव यासा ल 
 ेजन्टट्य ट ऑफ पजब्लि पॉमलसी सांस् था स् थापन िर याबाबत 

(२८)  १९१७८ (१०-०८-२०१५).   श्री.अतनल िदम (तनफाड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासन प्रशासन  यव थलवर होणारल रष्ष ्ाचाराचल ीरोप, ीचथाक घो्ाळल दनयोननातील त्रु्ी, 
धोरणाींचा सभाव, यावर उपाय सचुवव यासा   इश्न््ट्यु् ऑर पश्लक पॉसलसी सीं था  थापन 
कर याचा शासनाच् या ववचाराचधन प्र तावावर शासनानल दनणाय घलतललला ीहल काय, 
(२) सस् यास, उक् त दनणायाचल थोडक् यात  वरुप काय ीहल, 
(३) सदयाप दनणाय घलतला नस् यास होणा-या ववलीं ाची कारणल काय ीहलत व तो दनणाय 
तातडीनल घल याच् या दृष ्ीनल शासनानल कोणती कायावाही कल ली वा कर यात यलत ीहल ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१५) : (१) शासनाच्या ववववध ववभागामारा त रा ववयात 
यलणाऱया योनना व धोरणाींचल शात्रोत पध्दतीनल मू्यमापन, सींशोधन, ववश्ललषण ीणण 
सध्यापन करुन योनना व धोरणाींमध्यल सकारात्मक  दल सुचववयातव महाराषर राज्य 
सावानदनक धोरण सींथा थापन करयाची  ा  शासनाच्या ववचाराधीन ीहल, सदयाप दनणाय 
घलतललला नाही, 
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(२) प्रश्न उद् ावत नाही, 
(३) सावानदनक धोरण सींथा थापनल ा त सुधाररत प्रताव शासनास सादर करणल ा त यशदा, 
पुणल या सींथलस कळववयात ीलललल ीहल, प्रताव प्राप्त झा्यानींतर त्यावर पुढील कायावाही 
करयात यलशल. 

___________ 
  

राज्यातील धमादाय ुनग्णालयामध्ये तसेच प णे शहरातील ुनग्णालयाांमध्ये ीरीब  
ुनग्णाांना मोफत उचार देयास टाळाटाळ िेली जात असलयाबाबत 

  

(२९)  १९२९० (१२-०८-२०१५).   श्री.बाब राव पाचणे (मशुनर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पुणल शहरातील चचींचवड यलथल ीटदत्य ब लाा रुग्णालयात गरी ाींना मोरत उपचार टदलल नात 
नाहीत सशी तक्रार धमाादाय सहीयुक्त, पुणल कायाालयाकडल माहल कवप्रल, २०१५ मध्यल करयात 
ीली होती, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस्यास, टदनाींक २८ मल, २०१५ रोनी धमाादाय सहीयुक्त पणुल याींनी ीप्या ड्रायहरला 
रुग्ण  नवून वत: रुग्णाींचल नातलवाशक  नून ीटदत्य ब लाा रुग्णालयात गरी  रुग्णाींस मोरत 
उपचार दयावलत सशी मागणी कल ली, रुग्णालयाच्या  सोशल वका र ववभागानल धमाादाय 
सहीयुक्ताींना रुग्णास दाखल करुन घलयास नकार टदला ीहल, हल ही खरल ीहल काय, 
(३) सस्यास, राज्यातील धमादाय रुग्णालयल तसलच  पुणल शहरातील ीटदत् य ब लाा हॉपी्ल, 
रु ी हॉल श्क्लदनक, नहाँगीर हॉपी्ल, सींचलती हॉपी्ल, इनलॅक्स  ुधराणी हॉपी्ल इ. 
रुग्णालयाींमध्यल गरी  रुग्णाींना १०% राखीव खा्ा योननलतून मोरत उपचार दलयास  ्ाळा्ाळ 
कल ली नातल, हल ही खरल ीहल काय, 
(४) सस्यास, या ा त शासनतराव कन कोणती कारवाश कल ली वा करयात यलत ीहल, 
(५) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०९-२०१५) : (१) व (२) नाही. 
(३) व (४) पुणल शहरातील धमाादाय रुग्णालयामध्यल गरी  रुग्णाींना १०%  राखीव खा्ा 
योननलतुन मोरत उपचार दलयास ्ाळा्ाळ कल ली नात नाही.  तसलच मा. उच्च न्यायालयानल 
मींनूर कल लल्या योननलसींतगात दनधान व द ुाल घ्कातील रुग्णाींना मोरत टदलल  नातात.  
तथावप, या योननलसींतगात उपचार दलयास ्ाळा्ाळ कल ्याची तक्रार प्राप्त झा्यास त्यावर 
योग्य ती कायावाही करयात यलतल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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भूसावळ ताल क् यातील (जज.जळीाव) िन् हाळे ख दे येथ ेीाांजा ज त िेल याबाबत 
(३०)  १९९६७ (१०-०८-२०१५).   श्री.ी लाबराव पाटील (जळीाव ग्रामीण), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भूसावळ तालुक् यातील (श्न.नळगाव) कन् हाळल खुद  यलथील प्र् हाद शींकर कोळी याच् या 
मालकीच् या ग् नीं ७/१२ या शलतात मक् याच् या वपकात  थादनक गुन् हल शाखा ीणण तालकुा 
पोलीस  ्लशनच् या पथकानल टदनाींक १३ मल, २०१५ रोनी वा त् या समुारास धाड ्ाकून २५ ककलो 
५० हनार रुपयल ककीं मतीचा ओला गाींना नप् त कल ् याचल दनदशानास ीलल ीहल, हल खरल ीहल 
काय,  
(२) सस् यास, सदर शलतात  ाींध् यालगत ५ तल ६ रू् उींचीचल गाींज् याींची झाडल ीढळून ीली 
ीहलत, हल ही खरल ीहल काय, 
(३) सस् यास, या ा त शासनानल सखोल चौकशी कल ली ीहल काय, त् यात काय ीढळून ीलल, 
तदनुसार दोषी  यक् तीींववरुध् द कोणती कारवाश कर यात ीली वा यलत ीहल,  
(४)  नस् यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१५) : (१) होय. 
     प्रकरणी ीरोपीववरुध्द भूसावळ तालुका पललीस  ल्शन यलथल गु.र.नीं. ३०१०/२०१५ 
कनडीपीकस का.क्र. २०, २२ प्रमाणल गुन्हा दाखल ीहल. 
(२) होय. 
(३) होय. 
     नमूद गावात ीरोपीचल शलत ग् नीं. ७/२ मध्यल ीरोपीनल ववना परवाना  लकायदलशीरररत्या 
रु.५००००/- ककीं मतीची टहरवी तानी ककूण ११ गाींनाची झाडल वनन सुमारल २५ कक.गॅ्र. नोपासना 
करुन क ज्यात  ाळग्याचल दनषपन्न झाल ीहल. 
     गुन््यातील ीरोपीस स्क करुन पोलीस को डी व न्यायलयीन को डी घलयात ीली 
ससून गुन््याच तपास सुरु ीहल. 
(४) ववलीं  झाललला नाही. 

___________ 
औसा (जज.लातूर) येथील नवीन न् यायालयाच् या ेमारतीच ेबाांधिाम स ुन िरयाबाबत 

(३१)  २०१६५ (१२-०८-२०१५).   श्री.बसवराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औसा (श्न.लातूर) यलथील नवीन न् यायालयाच् या इमारतीच् या  ाींधकामास शासनाकडून मींनूरी 
समळाललली ससतानाही ीनसमतीस समुारल सडीच वषााहून सचधक कालावधी लो्ला ससतानाही 
सदरहू न् यायालयाच् या इमारतीच् या  ाींधकामास सुरुवातच झाललली नाही, हल खरल ीहल काय,  
(२) सस् यास, लातूर यलथील न् यायालयाच् या इमारतीच् या  ाींधकामास ववलीं  हो याची कारणल 
काय ीहलत,  
(३) सदरहू न् यायालयाच् या इमारतीचल  ाींधकाम ववनाववलीं  हाती घलवून ही इमारत न् यायालयीन 
कामासा   लवकरात लवकर कायााश्न्वत हो याच् या दृष ्ीनल शासनानल कोणती कायावाही  कल ली 
वा करयात यलत ीहल ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०९-२०१५) : (१) नाही, 
(२) व (३) औसा श्न. लातूर यलथल नवीन न्यायालय इमारत  ाींधया ा तचा प्रताव मा.उच्च 
न्यायालय याींचलकडून माहल नानलवारी २०१५ मध्यल शासनास प्राप्त झाला ीहल. प्रशासकीय 
मान्यता दलयाची कायावाही सुरु ीहल. 

___________ 
  

बेलि ां ड ता.औसा येथील महहलेने लातूर बसस्थानिात स्वत:सह  
एस.टी. महामांडळाची बस पेरोल टािून पेटववलयाबाबत 

  

(३२)  २१०३२ (१४-०८-२०१५).   श्री.त्र्यांबिराव मभस े(लातूर ग्रामीण), श्री.ववनायिराव जाधव-
पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भादा (ता.औसा, श्न.लातूर) यलथील पोसलस  ायात दाखल कल लल्या तक्रारीची चौकशी 
क कन कारवाश करयास ्ाळा्ाळ होत सस्या कारणानल दनराश होवनू  ललकुीं ड ता.औसा 
यलथील मटहललनल लातूर  सथानकात वत:सह कस.्ी. महामींडळाची  स पलरोल ्ाकून पल्ववली 
सस्याचल टदनाींक २४ मल, २०१५ रोनी वा त्या समुारास दनदाशनास ीलल ीहल, हल खरल ीहल 
काय, 
(२) सस्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करयात ीली ीहल काय, 
(३) सस्यास, चौकशीत काय दनषपन्न झालल व सदर प्रकरणी दोषीवर कोणती कायावाही 
करयात ीली ीहल वा यलत ीहल, 
(४) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१५) : (१) ीरोपी मटहललनल  टहणीला नाींदवत नस्यानल 
 टहणीच्या पतीववरुध्द कल लल्या तक्रारीवर दतचल इच्छलप्रमाणल कारवाश झाली नाही. म्हणून 
टद.२०/५/२०१५ रोनी नैराश्यलपो्ी  ा्लीतील पलरोल कस.्ी. स मध्यल ्ाकून  ाहलरुन काडी लावनू 
पल्वून टदलल. त्यामध्यल  समधील सस् नळा्या हल खरल ीहल, 
(२) व (३) होय. 
      प्रकरणी कस.्ी  स चालकानल टदलल्या करयााटदवरुन ीरोपी मटहललववरुध्द गाींधी चौक 
पोलीस  ल्शन, लातूर यलथल गु.र.नीं. १२९/२०१५ भा.दीं.वव. कलम ४ प्रमाणल गुन्हा नोद कल ला ीहल. 
गुन््याींच्या तपासात ीरोपी मटहललच्या  टहणीचा पती  टहणीस नाींदवत नाही. त्यामुळल तीनल 
पोलीस  ल्शन भादा यलथल व मुीं श यलथल तक्रारी कल ्या परींत ुसदर पती ववरुध्द  ोस कारवाश 
झाली नाही म्हणून दतनल सदरचा गुन्हा कल ्याचल दनषपन्न झालल ीहल. 
     सदर गुन््याींच्या तपास पुणा करुन ीरोपी मटहललववरुध्द टद. २५/०७/२०१५ रोनी 
मा.न्यायालयात दोषारोप दाखल कल लल ीहल. 
सदय:श्थतीत गुन्हा न्यायप्रववष् ीहल. 
(४) ववलीं  झाललला नाही. 

___________ 
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राज् यातील िौट ांकबि न् यायालयात सम पदेशिाांची ररक् त पदे 
  

(३३)  २१३७४ (१०-०८-२०१५).   श्रीमती मतनर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.सांजय साविारे 
(भ सावळ) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील कौ्ुींब क न् यायालयात समुपदलशकाींची ७० पदल ररक् त सस् याची  ा  माहल 
रल ब्रुवारी, २०१५ मध्य वा दरम् यान दनदशानास ीली, हल खरल ीहल काय,  
(२) सस् यास, राज् यातील कौ्ुींब क न् यायालयात घ् रो्ाींचल ख्लल मो या प्रमाणात प्रलींब त 
ीहलत, हल ही खरल ीहल काय, 
(३) सस् यास, या ा त शासनानल चौकशी कल ली ीहल काय तसलच चौकशीच् या सनुषींगानल 
कौ्ुींब क न् यायालयातील समुपदलशकाींची ररक् त पदल भर याकरीता शासनानल कोणती कायावाही 
कल ली ीहल वा कर यात यलत ीहल, 
(४) नस् यास, कायावाहीस होणा-या टदरींगाशची सवासाधारणा कारणल काय ीहलत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१५) : (१) हल खरल नाही. 
(२) प्रश्न उद भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

प णे शहरातील ीभावती महहलाांच्या मतृ् यूबाबत 
  

(३४)  २१९१९ (११-०८-२०१५).   श्री.राहूल ि ल (दौंड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणल महानगरपासलकल नल माहल मल, २०१५ मध्यल वा त् या दरम् यान नाहीर कल लल् या 
ीकडलवारीनसुार पुणल शहर ह्ीत सन २०१४-१५ या वषाात ६६ गभावती मटहलाींचा मतृ् य ूझाला 
सस् याची  ा  समोर ीली ससनू मतृ् युच् या प्रमाणात वाढ झा् याचल दनदशानास ीलल, हल खरल 
ीहल काय, 
(२) सस् यास, गभावती मटहलाींचल मतृ् यु प्रमाण दनयींत्रणात ीण यासा   शासनानल कोणती 
कायावाही कल ली ीहल वा करत ीहल, 
(३) नस् यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१) पुणल शहर ह्ीत सन २०१४-१५ या वषाात ६६ 
गभावती मटहलाींचा मतृ्य ूझाला ससून या पैकी २६ मटहला या पुणल शहरातील रहीवासी ीहलत. 
उवाररत ४० मटहला या पुणल ग्रामीण, कॅ्ोन्में् व ीसपासचल ग्रामीण भागातून सींदभीत 
करयात ीलल्या मटहला ीहलत. 
     सन २०१३-१४ पलषेसा सन २०१४-१५ मध्यल पुणल शहर ह्ीत मतृ पावलल्या माताींच्या 
सीं्यलमध्यल १३ नल वाढ झाली, सशी वतुश्थती ीहल. 
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(२) सावानदनक ीरोग्य ववभागाच्या शासन दनणाय टदनाींक २८.५.२०१० नुसार पुणल 
महानगरपासलकल च्या तरावर वैदयकीय तज्ाींची माता मतृ्य ू ससमती थापन करयात ीली 
ीहल. सदर ससमतीमारा त पुणल शहरामध्यल होणाऱया प्रत्यलक माता मतृ्युचल सन्वलषण करयात 
यलतल. 
     पुणल महानरगपासलकल च्या सवा प्रसुदतगहृाींची व ज्या खानगी रुग्णालयाींमध्यल दर वषी २५० 
पलषेसा सचधक प्रसुदत होतात सशा खानगी रुग्णालयाची वत: माता मतृ्यू सन्वलषण ससमती 
कायाररत ीहल. 
     माता मतृ्य ूसन्वलषणासींती कल लल्या recommendation  च्या ीधारल गभावती मटहलाींचल 
मतृ्यूचल प्रमाण दनयींत्रणात ीणयासा   पुढील प्रमाणल कायावाही करयात यलतल. 
 रक्तषेसय ससलल्या मटहलाींना मोरत लोह व कॅ्शीयम गोळयाींचल वा्प करणल. 
 महानगरपासलकल च्या दवाखान्याींमध्यल (१२ ी वयायाच्या ीत) गरोदर त्रीयाींची नाव 

नोंदणी करुन दनयमीत तपासया करणल. 
 गरोदर श्त्रयाींच्या सहारा ा त योग्य समुपदलश करणल. 
 कु्ुीं  क्याण कें द्राच्या क.कन.कम. सलववकाींमारा त दनयसमत तपासणी कररता न यलणाऱया 

गभावतीींना व प्रसूतीनींतर गहृभल्ी दलणल. 
 उच्च रक्तदा  ससलल्या गभावती मटहलाींवर रुग्णालयात उपचार करणल. 
 कच१ कन१ व काववळ सार्या ीनाराींचल त्वरीत दनदान व उपचार करणल. 

(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
___________ 

िोल हापूर येथील पासपोटा (पारपत्र) िायाालय प  यात हलवव यात आल याम ळे येथील पोमलस 
म ख् यालयातील िायाालयात ६ हजार ४६३ अजा प्रलांकबत असलयाबाबत 

(३५)  २१९७८ (१२-०८-२०१५).   डॉ.स जजत ममणचेिर (हातिणांीले), श्री.प्रिाश आकबटिर 
(राधानीरी), श्री.उलहास पाटील (मशरोळ), श्री.राजशे षेसीरसाीर (िोलहापूर उत्तर) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) को् हापूर यलथील पासपो ा् (पारपत्र)  कायाालय पु यात हलवव यात ी् यामळुल यलथील 
पोसलस मु् यालयातील कायाालयात ६ हनार ४६३ सना प्रलींब त ीहलत, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस् यास, को् हापूर यलथल ककमान प्रत् यलक मटहन् यात कॅम् पचल ीयोनन कर याची मागणी 
नागरीकाींनी सीं चधत सचधका-याींकडल माहल मल, २०१५ मध् यल वा त्या  सुमारास कल ली, हल ही खरल 
ीहल काय,  
(३) सस् यास, या ा त कोणती कायावाही कल ली वा करयात यलत ीहल, 
(४) नस् यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०९-२०१५) : (१) को्हापूर श्न््यामध्यल टद.१७.०८.२०१५ सखरलपयतं 
ककूण ४८,८२९ पारपत्र प्रकरणल प्राप्त झाली होती. त्यापकैी ४३,७९७ पारपत्र प्रकरणल दनगासमत 
करुन सदर प्रकरणल पारपत्र कायाालय पुणल यलथल दाखल करयात ीली ससून उवाररत ५,०३२ 
पारपत्र प्रकरणल पडताळणीच्या प्रकक्रयलमध्यल ससून ती तातडीनल पूताता करयाची तनवीन  लवली 
ीहल. 
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(२) श्न्हा पोलीस सधीषेसक, को्हापूर कायाालयाकडल मागणी करयात ीललली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वपांपरी धचांचवड देवस्थानाच्या जाीेवर आहदत्य कबलाा ुनग्णालय स ुन िेलयाबाबत 
  

(३६)  २२३०२ (१४-०८-२०१५).   श्री.लक्ष्मण जीताप (धचांचवड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ीटदत् य ब लाा राउीं डलशन ही धमाादय सीं था ससून, त् याींनी वपींपरी चचींचवड यलथल टदनाींक १४ 
नो हें र, २०११ रोनी चचींचवड दलव थानच् या मालकीची नागलवर गरी  रुग् णाींसा   दहा ्क् कल  
खा्ा ीरक्षषेसत  लव याचल स्ीवर ीटदत् य ब लाा रुग् णालय सुरु कल लल सस् याचल माहल कवप्रल, 
२०१५ मध् यल दनदशानास ीलल ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस् यास, मा.उच् च न् यायालयाच् या दनद शानुसार रुग् णालय सुरु झा् यापासून गरी  
रुग् णाच् या उपचारावर खचा न कल ललली रक् कम ही गरी  रुग् ण दनधीत नाम कर याचल व ज् या 
रुग् णाींना यापूवी उत् पन् नाचा पुरावा ससूनही सवलत समळाली नाही, त् याींना ब लाची रक् कम परत 
कर याचल मा.धमाादाय सह ीयकु् ताचल ीदलशानींतर ीनवर सदरहू रक् कम रुग् ण क् याण 
दनधीत नमा कल ललली नाही, हल ही खरल ीहल काय, 
(३) सस् यास, उक् त प्रकरणातील दोषीींवर कु ली कारवाश करणलत ीली वा यलत ीहल, 
(४) नस् यास, ववलीं ाची सवासाधारण कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०९-२०१५) : (१) होय, 
(२) नाही, मा.उच्च न्यायालयानल मींनूर कल लल्या योननलतील तरतदूीनुसार ककुण उत्पन्नाच्या 
दोन ्क्कल  रक्कम गरी  रुग्ण दनधीत  लवयात ीली ीहल. तसलच, ज्या पात्र रुग्णाींना यापूवी 
सवलत दलयात ीली नहती त्या प्रकरणाींची शहादनशा करुन त्याींचल उपचाराचल पैसल परत कल लल 
नात ीहलत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

प णे महानीरपामलिेच् या ववस् ताररत ेमारतीचे बाांधिाम 
  

(३७)  २२३०३ (११-०८-२०१५).   श्री.लक्ष्मण जीताप (धचांचवड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुणल महानगरपासलकल च् या वव ताररत इमारतीचल  ाींधकाम करकसीय सश् लक नसतानाही 
सुरु सस् याचल टदनाींक २० कवप्रल, २०१५ रोनी वा त्या समुारास दनदशानास ीलल ीहल, हल खरल 
ीहल काय, 
(२) सस् यास, सदरहू काम सपात्र  लकल दाराला टदलल ीहल, हल खरल ीहल काय, 
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(३) सस् यास, उक् त प्रकरणी शासनानल चौकशी कल ली ीहल काय, ननतलच् या पैशाच् या चकुीच् या 
पध् दतीनल ववदनयोग करणा-या दोषी  यक् तीींवर कोणती कारवाश कर यात ीली वा यलत ीहल, 
(४) नस् यास, ववलीं ाची सवासाधारण कारणल काय ीहल ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१) पुणल महानगरपासलकल च्या ववताररत इमारतीचल च्श 
षेसलत्र मुक्त लोसर  लसमें् पाकका ग व सप्पर  लसमें् पाककंगचल  ाींधकाम सुरु ीहल. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

माजी मांत्री िृपाशांिर मसेह व त् याांच् या ि ट ांकबयाांनी बेहहशोबी मालमत् ता जमा िेल याबाबत 
  

(३८)  २२४५० (१२-०८-२०१५).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड राजा), श्री.ी लाबराव पाटील 
(जळीाव ग्रामीण), श्री.स तनल राऊत (ववक्रोळी), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), श्री.स तनल प्रभ ू
(हदांडोशी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मानी मींत्री कृपाशींकर ससींह व त् याींच् या कु्ुींब याींनी सुमारल १९ को्ी रुपयाींची  लटहशो ी 
मालमत् ता नमा कल ् या ा त त् याींचलववरुध् द मुीं इाच् या ीचथाक गुन् हल शाखा पोसलसाींनी दाखल 
कल लल्या गुन्हयाचा  तपास पूणा झाला ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस् यास, तपासात काय ीढळून ीलल व त् यानुसार  कोणती कारवाश  कर यात ीली  
वा  यलत ीहल, 
(३) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१५) : (१) होय, हल खरल ीहल. 
(२) पोलीस ीयुक्त याींच्या दलखरलखीखाली ववशलष पोलीस पथकानल टद.२८.०२.२०१२ रोनी दनमाल 
नगर पोलीस  ाणल यलथल मानी मींत्री श्री.कृपाशींकर ससींह व त्याींच्या कु्ूींब याींववरुध्द  लटहशो ी 
मालमत्ता नवळ  ाळग्या ा त गु.र.क्र.४२/२०१२ लाचलचुपत प्रदत ींधक सचधदनयम, १९८८ 
कलम १३ (१) ड व १३(१) श सन १२० ( ) सह ४०९, ४६७, ४६८, ४७१, २०१ भादींववसीं सन्वयल 
गुन्हा दाखल करयात ीला ीहल. सदर गुन््याचा तपास पणूा करुन मानी मींत्री श्री. 
कृपाशींकर ससींह व त्याींच्या कु्ुींब याींववरुध्द मा.ववशलष सत्र न्यायालय, को ा् क्र. ४६ मुीं श याींच्या 
न्यायलयामध्यल टद.३.४.२०१५ रोनी दोषारोपपत्र सादर करयात ीलल ीहल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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चोपडा (जज.जळीाांव) शहरातून १० लाख ुनपयाने रष्रलेली बॅी चोरी िालयाबाबत 
  

(३९)  २२९७५ (१०-०८-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) चोपडा (श्न.नळगाींव) शहरातून माहल कवप्रल, २०१५ च् या सुमारास १० लाख रुपयानल 
भरललली   ॅग चोरी झाली तसलच टदनाींक ७ मल, २०१५ पींचायत ससमती समोरील दकुानाकडल यलत 
ससताींना २.५०  लाख रुपयानल भरललली   ॅग  पळववली सस्याचल दनदशानास ीलल ीहल, हल 
खरल ीहल काय, 
(२) सस् यास, सदर प्रकरणी कोणती कारवाश कल ली वा करयात यलत ीहल, 
(३) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१५) : (१) होय, 
     टद.१०/४/२०१५ रोनी  कॅल तनू काढलललल रु. १० लाख चोरी प्रकरणी चोपडा शहर पोलीस 
 ल्शन यलथल गु.र.नीं. ४१/२०१५ भा.दीं.वव. कलम ३९२, ३४ नुसार गुन्हा दाखल ीहल. तसलच 
टद.६/५/२०१५ रोनी  कॅल तून काढललली रक्कम रु.२.५ लाख  ळन रीनल टहसकावून नललल प्रकरणी 
चोपडा शहर पोलीस  ाणल यलथल गु.र.नीं.५७/२०१५ भा.दीं.वव. कलम ३९२, ३४ नुसार गुन्हा दाखल 
ीहल. 
(२) उक्त नमूद दोन्ही गुन््याींत सराशत १ सींशयीत व २ ीरोपी दनषपन्न झालल ससनू ३ 
ीरोपीींना स्क करुन तपास करयात ीला १ ीरोपीकडून गु.र.नीं. ५७/२०१५ या गुन््याींतील 
रक्कमलपैकी १५०००/- रुपयल हतगत करयात ीलल ससून प्रकरणाचा तपास चाल ुीहल. 
(३) ववलीं  झाललला नाही. 

___________ 
  

धमाादाय आय क् तालयाांतील स मारे ७०० पदे ररक् त असल याबाबत 
  

(४०)  २३११६ (१०-८-२०१५).   श्री.प्रशाांत  ािूर (पनवेल), श्री.समीर ि णावार (हहांीणघाट) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात सुमारल सात तल साडलसात लाख ववश् व त सीं था, सींघ्ना कायारत ससून या 
माध् यमातून कोट्यावधीची उलाढाल होत ससतल या सवा कामाींना दनयींबत्रत कर यासा   पुरलसल 
मनुष य ळ व सत् याधुदनक यींत्रणा गरनलची ससतानाही  धमाादाय ीयुक् तालयाींतील सुमारल ७०० 
पदल ररक् त सस् याचल माहल मल, २०१५मध्यल वा त्या दरम् यान दनदशानास ीलल ीहल, ही गोष ् 
खरी ीहल काय, 
(२) सस् यास, या धमाादाय ीयुक् तालयात सुववधा व इतर कामाींसा   पुरलसा दनधी ीणण 
प्रशासकीय मान् यता दल या ा त तसलच यलथील ररक् त पदल भर या ा त शासनानल कोणती 
कायावाही कल ली  वा कर यात यलत ीहल, 
(३) नस् यास, होणा-या ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-९-२०१५) : (१) हल. सींशत: खरल ीहल. 
(२) धमाादाय ीयुक्त कायाालयात सुववधा व इतर कामासा   पुरलसा दनधी उपलध ससून 
धमाादाय ीयुक्ताकडून कायाालयाींना सुववधा उपलध करुन दलयाचा प्रताव शासनास प्राप्त 
झा्यास प्रतावास मान्यता दलयात यलशल. 
     धमाादाय ीयुक्त याींच्या सचधपत्याखालील कायाालयातील काही ररक्त पदल सरळसलवा 
प्रवलशादवारल भरयात ीली ीहलत. उवाररत ररक्त पदल भरयाची कायावाही सुरु ससून सदर पदल 
भरयासा   सलवा प्रवलश दनयम व पररषेसा दनयमावली मान्यता घलयाची कायावाही सुरु ससनू 
त्यास मान्यता घलवून ररक्त पदल तातडीनल भरयात यलणार ीहलत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

प णे शहरातील ववववध भाीात उयाडाणप लाांच्या व भ यारी  
माीााच्या िामात ववलांब होत असलयाबाबत 

  

(४१)  २३५६२ (११-०८-२०१५).   श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनीर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), श्री.योीेश हटळेिर (हडपसर), श्री.मभमराव तापिीर 
(खडिवासला) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) पुणल शहरातील ववववध भागात चाल ूससणाऱया ११ उयाडाणपुलाींच्या व २ भुयारी मागााच्या 
कामाींचल दनयोनन करयासा   ीतापयान्त महानगरपासलकल नल तज्ज् स्लागाराींना टदलल 
सस्याची  ा  कवप्रल,२०१५ च्या दतसऱया ी वडयात दनदशानास ीली, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस्यास, पुणल शहरातील सनलक कामाींना कीं त्रा्दाराींना कामातील ववलीं ामुळल वारींवार 
मुदतवाढ टदली नात ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(३) सस्यास, सशा कीं त्रा्दाराींवर कोणती दींडात्मक कारवाश करयात ीली व त्याचल वरुप 
काय, 
(४) सस्यास, याप्रकरणी प्रशासनाकडून चौकशी करयात यलणार काय, दोषी ीढळणाऱया 
कीं त्रा्दाराींस काळया यादीत ्ाकयाचल दनणाय प्रशासनाकडून घलयात यलणार ीहल काय, 
(५) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१) होय. 
पुणल शहरातील ववववध भागात पुणल महानगरपासलकल तर  ककूण १० उयाडाणपूल व २ भुयारी 
मागााची कामल चालू ीहलत. या कामाींकररता प्रोनलक्् मॅनलनमें् कन्स् ी्ंसी सींतगात प्रक्पदनहाय 
वलगवलगळया तज् स्लागाराींची नलमणूक ववहीत मान्यतलनल करणलत ीललली ीहल. 
(२) नाही.  

उयाडाणपूलाच्या कामामध्यल पूलाच्या ीखणी सींतगात पूणल रतारुीं दी षेसलत्र उपलध 
नसणल, रत्यावर सदतक्रमणल ससणल, पूलाच्या ीखणीमध्यल यलणारल व ववदयुत पोल, झाडल, 
पायाच्या व ड्रलनलन लाशन हलववणल त्याचप्रमाणल पूलाचल काम चाल ूससताना वाहतुक पोसलसाींची 
परवानगी घलणल, काम सुरु ससताना ्प्पलदनहाय वाहतकु डायहनान करुन काम करणल इत्यादी 
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ववववध प्रकारच्या सडचणी त्या त्या उयाडाणपूलाच्या नागलवरील पररश्थतीनुसार ससतात. सदर 
सडचणी दरू करणलसा   सीं ींचधताींशी समन्वय  लवून सातत्यानल प्रयत्न करणलत यलत ससतात. 

ज्या ट काणी उपरोक्त कारणाींमळुल उयाडाणपूलाच्या काम प्रशासकीय सडचणीमुळल 
हाती घलता यलत नाही त्याच ट काणी कामास ववलीं  होत ससतो. दनववदा स्ी व शतीनुसर 
 लकल दाराची कामाची प्रगती सींथ सस् यास  लकल दारावर दींडात्मक कारवाश करणलत यलतल. ज्या 
ट काणी प्रशासकीय सडचणीींमुळल कामास ववलीं  होतो तलथल कामास मुदतवाढ दयावी लागतल, ही 
वतुश्थती ीहल. 
(३) पुणल सातारा रत्यावर धनकवाडी उयाडाणपलूाच्या कामामध्यल  लकल दार मल. नल कुमार 
इन्राप्रोनलक्् प्रा.सल. याींनी कामाची प्रगती सींथ  लव्या दृल रुपयल २३.७८ लाख इतका दींड 
ीकारणलत ीला ीहल. तसलच भाववाढ सुत्राचल इींडायसलस करन करणलची दींडात्मक  कारवाश १ 
नानलवारी, २०१४ पासून कल ली ीहल. 
(४)  लकल दारावर े्ंडर व स्ी शतीनुसार दींडात्मक कारवाश करणलत ीलली ीहल. तसलच 
उयाडाणपूलाचल काम पूणा होवून वाहतुकीस खुला करणलत ी्यानल  लकल दारावर सन्य कारवाश 
करणलत ीललली नाही ककीं वा सुचववललली नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

पी.एल.पी.एल.मधील ीैरव्यवहार प्रिरणाला आळा घालयाबाबत 
 (४२)  २३५६८ (११-०८-२०१५).   श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनीर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पी.कल.पी.कल. मधील गैरयवहार प्रकरणाला ीळा घालयासा   प्रशासनाच्यावतीनल तयार 
करयात ीलल्या सीसी्ीही कॅमलऱ याींच्या प्रतावाला वररष  सचधकाऱयाींकडून ववरोध होत 
सस्याचल माहल मल, २०१५ मध्यल वा त्या समुारास दनदशानास ीलल, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस्यास, या प्रतावास सचधकाऱयाींकडून ववरोध करयाची कारणल काय ीहलत, 
(३) सदरच्या प्रतावाची सींमल नावणी करयासींदभाात प्रशासनानल कोणती कायावाही कल ली वा 
करयात यलत ीहल, 
(४) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१) नाही. 
सध्या पुणल महानगर पररवहन महामींडळ सल. च्या मु्य कायाालयात सीसी्ीही कायााश्न्वत 
ीहलत. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) सध्या मु्या कायाालयात सीसी्ीही कायााश्न्वत करयात ीललला ीहल. भववषयात 
महामींडळाच्या सवा मालमत्ताच्या नागी व  सलसमध्यल सीसी्ीही उभारणी करयाची  ा  पुणल 
महानगर पररवहन महामींडळ सल. याींच्या ववचाराधीन ीहल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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प णे शहरातील अततक्रमण,े अनधधिृत पथारी व्यावसातयि, स्टॉल व खाद्यपदाथाांच्या 
हातीाडया याांच्यावर िारवाई होत नसलयाबाबत 

  

(४३)  २४११७ (११-८-२०१५).   श्री.योीेश हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुणल शहराच्या मध्यम भागातील सदतक्रमणल, सनचधकृत पथारी यावसादयक, ्ॉल व 
खादयपदाथांच्या हातगाडया याींच्यावर कारवाश होत नस्यामुळल उपनगराींतही त्याींचल नाळल 
पसरलल ससून सातारा रता, कोरलगाव पाका , डीपी रता औींध, ससींहगड रता, ब  लवाडी माक ् 
याडा या उपनगरातही सदतक्रमणल ीणण सनचधकृत ववक्रल तल याींचा नागररकाींना उपद्रय होत 
सस्याची  ा  माहल मल, २०१५ च्या दतसऱया ी वडयात दनदशानास ीलल ीहल, हल खरल ीहल 
काय, 
(२) सस्यास, या ववक्रल त्याींकडून सनचधकृतपणल वीन पुरव ा ीणण घरगुती ससलेंडरचा वापर 
करयात यलत ीहल, हल ही खरल ीहल काय, 
(३) सस्यास, त्या ा त शासनानल कोणती कायावाही कल ली वा करयात यलत ीहल, 
(४) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१) कें द्र शासनाच्या रल रीवाला सचधदनयम, २०१५ या 
कायदयाींतगात रल रीवा्याींचल  ायोमरॅीक सह षेसण कल ्यानींतर सींगणकीय नोंदणी करुन रल रीवाला 
प्रमाणपत्राचल वा्प होशपयात त्याींचलवर कारवाश करयात यलऊ नयल सशी तरतूद सस्यामळुल 
प्रश्नाधीन भागातील रल रीवा्याींवर माहल मल, २०१५ पयात कारवाश करयात  ीली नहती. ही 
वतुश्थती  ीहल. 
तथावप, टदनाींक २५.५२०१५ तल १६.८.२०१५ या कालावधीत प्रश्नाधीन भागातील तसलच पुणल 
शहराच्या सन्य भागातील सनचधकृत पथारीवा्याींवर तसलच मु्य रत्याींच्यालगत ससणा-या 
खानगी इमारतीींच्या रीं न्् माश्नानमधील खादयपदाथा ववक्रल तल व इतर वरुपाची सदतक्रमणल 
ह्ववयाची सींयुक्त कारवाश मोटहम रा ववयात यलऊन यामध्यल ्ॉल, हातगाडी, पथारी, रोड 
इ. ट काणची ककूण ५७८५ सदतक्रमणल दनषकाससत कल ली ीहलत. 
(२) काही सींशी सदरची  ा  खरी ीहल. 
(३) सनाचधकृतपणल वीन पुरव ा घरगुती ससलेंडरचा वापर करणाऱया यवसादयकाींवर सीं ींचधत 
महाराषर राज्य वीन ववतरण कीं पनी, पुणा तसलच सन्न ीणण औषध प्रशासन  ववभाग, पूणल या 
कायाालयाकडून कारवाश करयात यलतल. तसलच पुणल महानगरपासलकल कडून सीं ींचधत ववभागाींना 
सशा यवसादयकाींवर दनयमानुसार कायावाही करयाकररता कळववयात ीलललल ीहल. 
तसलच सशा प्रकारच्या सनाचधकृतपणल यवसाय करणाऱया यवसादयकाींवर पुणल 
महानगरपासलकल च्या सदतक्रमणल दनमुालन पथकादवारलदलखील वारींवार कायावाही करयात ीलल्या 
ीहलत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. तसलच पथकादवारल दैनींटदन कारवायामध्यल कारवाश करयात यलतल. 

___________ 
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लोिाय क्त व उपलोिाय क्त ही दोन्ही पदे ररक्त असलयाबाबत 
  

(४४)  २४५२० (१२-०८-२०१५).   श्री.राह ल जीताप (श्रीीोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (म ांब्रा िळवा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) राज्य शासनानल गल्या १६ मटहन्यापासून ररक्त ससललली लोकायुक्त व उपलोकायुक्त ही 
दोन्ही महत्वाची पदल सदयाप भरललली नाहीत, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस्यास, दोन्ही पदल ररक्त ससयाची कारणल काय ीहलत, 
(३) सस्यास,सदर ररक्त पदल भरयाचल दृश्ष्नल कोणती कायावाही करयात ीली वा  यलत 
ीहल ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१५) : (१) लोक ीयकु्त व उप लोक ीयुक्त ही दोन्ही पदल 
ररक्त ीहलत, हल खरल नाही, न्यायमुती श्री. मदनलाल लक्ष्मणदास ्हसलयानी याींनी टदनाींक २४ 
ऑग्, २०१५ रोनी लोक ीयुक्त पदाचा कायाभार ग्रहण कल ला ीहल. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) लोक ीयुक्त याींची नलमणूक करयात ीली ीहल, उप लोक ीयुक्त याींची नलमणूक 
करयची  ा  प्रगतीपथावर ीहल. 

___________ 
  

लोिसेवा आयोीामाफा त घेतलेलया िर सहाय्यि पदाच् या पररषेेसत बनावट  
प्रोफाईल बनववलेल या अनिे उमेदवाराांनी पररषेसा हदल याबाबत 

  

(४५)  २४७९० (१२-०८-२०१५).   श्री.राह ल जीताप (श्रीीोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (म ांब्रा िळवा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) महाराष र लोकसलवा ीयोगामारा त वगा दोनच् या ववववध पदावरील सचधकारी दनवडीसा   
घलत् या नाणा-या ललखी व मौणखक पररषेसलसा   उमलदवाराकडून  नाव् प्रोराशल  नववणा-या 
पररषेसाथीचल प्रमाण वाढलल ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस् यास, टद. २२ रल ब्रुवारी २०१५ रोनी झालल् या कर सहाय्यक पदाच् या पररषेसलत  ोगस 
प्रोराशल  नववलल् या सनलक उमलदवाराींनी पररषेसा टद् या सस् याची  ा  शासनाच् या दनदशानास 
ीली ीहल, हल ही खरल ीहल काय, 
(३) सस् यास, याप्रकरणी शासनानल चौकशी कल ली ीहल काय, सस् यास, त्यात काय ीढळून 
ीलल व त्यानसुार कोणती कारवाश कल ली वा करयात यलत ीहल काय, 
(४) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०९-२०१५) : (१) हल खरल नाही. 
(२) होय, कर सहायक, ग्-क पदावरील दनयुक्तसा   टदनाींक २२ रल ब्रुवारी,२०१५ रोनी 
ीयोश्नत करयात ीलल्या कर सहायक परीषेसा २०१४ कररता  नाव् प्रोराशलच्या ीधारल 
ककूण ६ उमलदवाराींनी परीषेसा टदली सस्याचल प्रथमदशानी टदसून ीलल ीहल. 
(३) टदनाींक २२ रल ब्रुवारी, २०१५ रोनी ीयोश्नत करयात ीलल्या कर सहायक परीषेसा २०१४ 
परीषेसलला  सलल्या ५६,३५२ उमलदवाराींपैकी ककच ीडनाव, प्रथम नाींव व वडडलाचल नाींव ससलललल 
ककूण २५ उमलदवार सस्याचल ीढळून ीलल, त्यानुसार तपासणी कल ्यानींतर ६ उमलदवाराींनी 
 नाव् प्रोराशलच्या ीधारल ीयोगास सना सादर कल ्याचल टदसून ीलल,  नाव् प्रोराइल 
 नववलल्या ६ उमलदवाराींना कारणल दाखवा नो्ीसा  नावयात ीली ीहल, उमलदवाराींचा खुलासा 
प्राप्त झा्यानींतर पुढील कारवाश महाराषर लोकसलवा ीयोग करणार ीहल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् य लोिसेवा आयोीाच्या पररषेेसिररता ख लया प्रवीाासा ल वयाचे तनिर् मशधथल िुनन 
चाळीसाव् या वर्ाापयांत परीषेसा दे यास मान् यता ममळयाबाबत 

  

(४६)  २५३८४ (१२-०८-२०१५).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांीमनेर), श्री.अतनल बाबर (खानापूर), 
श्री.मोहन फड (पाथरी), डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात लोकसलवा ीयोगाच्या  पररषेसलसा   खु् या ग्ाची वयोमयाादा ३३  तर राखीव 
ग्ासा  ची वयोमयाादा ३७ ससून सन् य राज् याींमध् यल वयोमयाादा ४० ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस्यास, राज् य लोकसलवा पररषेसलसा   वयाचल दनकष सशचथल करुन खु्या प्रवगाासा   
वयोमयाादा चाळीसा या वषाापयतं लोकसलवा ीयोगाची परीषेसा दल यास मान् यता समळावी सशा 
ीशयाची मागणी  सनलक सींघ्नाींनी  कल ली ीहल, हल ही खरल ीहल काय, 
(३) सस्यास, मागणीच् या सनुषींगानल राज् य शासनानल कोणता  दनणाय घलतला वा घलयात यलत 
ीहल, 
(४) नस्यास, ववलीं ाींची कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१५) : (१) राज्यात लोकसलवा ीयोगाच्या पररषेसलसा   खु्या 
प्रवगाातील उमलदवाराींकररता कमाल वयोमयाादा ३३ वष  इतकी ससून राखीव प्रवगाातील 
उमलदवाराींकररता ३८ वषा इतकी कमाल वयोमयाादा ीहल, काही राज्याींमध्यल खु्या प्रवगाातील 
उमलदवाराींकररता ४० वषा इतकी कमाल वयोमयाादा सस्याचल ीढळून ीलल ीहल, 
(२) होय, 
(३) व (४) सींघ्नलनल कल लल्या मागणीच्या सनुषींगानल खु्या प्रवगाातील उमलदवाराींकररता सध्या 
ससललली ३३ वषााची कमाल वयाामयाादा वाढववता यलशल ककीं वा कसल ही  ा  तपासयात यलत 
ीहल. 

___________ 
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वाांदे्र (पूवा) पजश्चम द्र तीती माीाावर खेरवाडी जांक् शन येथील वाहतूि िोंडी सोडवव यासा ल 
म ांबई महानीर प्रदेश वविास प्राधधिरणाने उयाडाण पूलाचे िाम स ुन िेलयाबाबत 

(४७)  २६१२२ (१०-०८-२०१५).   श्रीमती तृती सावांत (वाांदे्र पूवा), श्री.अजय चौधरी (मशवडी) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाींद्रल (पूवा) पश्श्चम द्रतुगती मागाावर खलरवाडी नींक् शन यलथील वाहतूक कोंडी सोडवव यासा   
मुीं श महानगर प्रदलश ववकास प्राचधकरणानल उयाडाणपूलाचल काम सरुु कल लल ीहल, हल खरल ीहल 
काय, 
(२) सस् यास, सदर उयाडाणपूलाचल काम पूणा हो यास ककती कालावधी लागणार ीहल,  
(३) तसलच सदर उयाडाणपूलास मा. टहींद ु्दयसराटा् सशवसलना प्रमुख  व.  ाळासाहल   ाकरल याींचल 
नाव दल यात यावल सशी मागणी  थादनक लोकप्रदतदनधीींनी तत् कालीन मु् यमींत्री याींच् याकडल 
टदनाींक ४ नो हें र, २०१३ व त् यानींतर सनलक वलळा दनवलदनादवारल कल ली ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(४) सस् यास, सदर मागणीच् या सनुषींगानल शासनानल काय दनणाय घलतला ीहल वा कायावाहीची 
सदयःश्थती काय ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१) व (२) होय. खलरवाडी नींक्शन यलथील उयाडाणापुलाचल 
काम मुीं श महानगर प्रदलश ववकास प्राचधकरणामारा त पूणा होऊन सदर उयाडाणपूल माहल कवप्रल, 
२०१५ मध्यल वाहतकूीस खलुा करयात ीला ीहल. 
(३) होय. 
(४) सदर  ा  तपासयात यलत ीहल. 

___________ 
उमरीा (ता.उमरीा, जज.उस्मानाबाद) येथे न्यायालय ेमारतीचे बाांधिाम िरयाबाबत 

  

(४८)  २६१५२ (०७-०८-२०१५).   श्री.ज्ञानराज चौी ले (उमरीा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) उमरगा (ता.उमरगा, श्न.उमाना ाद) यलथल न्यायालय इमारत  ाींधकाम करणल या कामास 
सथासींक्प २०१५-१६ मध्यल समाववष् करया ा त उमरगा-लोहारा यलथील लोकप्रदतदनधी याींनी 
मा.मु्यमींत्री, महाराषर राज्य याींना टदनाींक २५ रल ब्रुवारी, २०१५ रोनी वा त्या समुारास ललखी 
दनवलदनादवारल ववनींती कल ली होती, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस्यास, उक्त दनवलदनाच्या सनुषींगानल शासनानल कोणती कायावाही कल ली वा करयात यलत 
ीहल, 
(३) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०९-२०१५) : (१) होय, 
(२) सदर दनवलदनाच्या सनुषींगानल, उमरगा, श्न.उमाना ाद यलथल नवीन न्यायालयीन इमारत 
 ाींधकामा ा तचा प्रताव मा.उच्च न्यायालयाकडून सदयापयतं शासनास प्राप्त झललला 
नस्याची  ा  मा.ववधानसभा सदयाींना कळववयात यलत ीहल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मसन् नर (नामशि) येथील ह तात् मा स् मारिाची अत् यांत द रावस् था िालयाबाबत 
  

(४९)  २६७५७ (१२-०८-२०१५).   श्री.राजाभाऊ (पराी) वाज े (मसन्नर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ससन् नर (नासशक) यलथील हुतात् मा  मारकाची सत् यींत दरुाव था झाली सस्याचल  माहल माचा 
२०१५ वा त् यादरम्यान  दनदशानास ीलल ीहल, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस् यास,  मारकाींच् या दलखभालीसा   कोणती  कायावाही कर यात ीली वा यलत ीहल, 
(३) नस् यास, ववलीं ाची कारणल काय ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१५) : (१) नाही, नगरपररषद मारकाची दरुुती कल ली ससून 
सदरचल हुतात्मा मारक सुश्थतीत ीहल. 
(२) सदर मारक भारतीय मानी सैदनक, सींघ्ना, ससन्नर (IESL) या सींथलस दलखभाल 
दरुुतीसह वापरयास टदलल ससून सदर सींथा दलखभाल करीत ीहल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जजल्यातील राज् यसेवा पररषेेसत उत् तीणा होऊनही अन सूधचत जमातीच्या 
 ववद्यार्थयाांना प्रमशषेसणापासून वांधचत  ेवयात आलयाबाबत 

  

(५०)  २६७९५ (१०-१०-०१५६).   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षषेसण), श्री.स भार् साबणे (देीलूर) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींदलड श्न््यातील कमपीकससी मारा त घलयात ीलल्या सन २०१४ च्या राज्यसलवा 
पररषेसलत उत्तीणा झालल्या ववदयाथ्यांकडल वैधता प्रमाणपत्र ससून दलखील सनुसूचचत नमातीच्या 
ववदयाथ्यांना प्रसशषेसणापासून वींचचत  लवयात ी्याचल माहल मल, २०१५ मध्यल वा त्यादरम्यान 
दनदशानास ीलल, हल खरल ीहल काय, 
(२) सस्यास, सदर प्रकरणी ीटदवासी कोळी समान सींघ्नलनल श्न्हाचधकारी कायाालयासमोर 
ीींदोलन सुरु कल लल, हल ही खरल ीहल काय, 
(३) सस्यास, या  ा त शासनानल चौकशी कल ली ीहल काय, त्यात काय ीढळून ीलल व 
तदनुसार दोषी यक्तीींवर कोणती कारवाश कल ली वा करयात यलत ीहल तसलच  ववदयाथ्यांना 
न्याय समळयाच्यादृष्ीनल शासन तरावर काय कायावाही करयात ीली वा यलत ीहल, 
(४) नस्यास, ववलीं ाची कारणल काय ीहलत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-१०-२०१५) : (१) सींशत: खरल ीहल. 
(२) होय, कक टदवसीय ीदोलन कल लल. 
(३) व (४) महाराषर लोकसलवा ीयोगाकडून राज्यसलवा परीषेसा-२०१४ नुसार दनवडलल्या व 
सशरारस करयात ीलल्या सनुसूचचत नमातीच्या ४६ उमलदवाराींपैकी २५ उमलदवाराींचल दावल 
सींशयापद ससून त्याींचा पुनववाचार/ पनुछााननी करणल ीवश्यक ससून त्यासा   काही 
कालावधी लागलल, तोपयतं या उमलदवाराींना दनवड कल लल्या पदावर दनयुक्त दलयात यलऊ नयल, 
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ससल ीयुक्त, ीटदवासी सींशोधन व प्रसशषेसण सींथा, पुणल याींनी सामान्य प्रशासन ववभागास 
कळववलल होतल. त्यानुसार या उमलदवाराींना प्रसशषेसणास रुन ुकरुन घलयासा   तात्पुरती थचगती 
दलयात ीली होती. प्रसशषेसणास रुनू करुन घलयासा   टदलल्या तात्पुरत्या थचगतीववरोधात 
काही उमलदवाींरानी मा.उच्च न्यायालयामध्यल याचीका दाखल कल ली. सदर प्रकरणी 
मा.न्यायालयामध्यल टदलल्या दनणायानुसार उमलदवाींराना प्रसशषेसणास रुनू होयासा   टदललली 
थचगती उ ववयात ीली व त्याींना रुन ू करुन घलयात ीलल ीहल. उमलदवाराींच्या नात 
प्रमाणपत्राच्या पडताळणीची कायावाही सुरु ीहल. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
म ांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुीं श. 


