अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १०३ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

परभणी (जि.परभणी) पोलीस स्टे शनमधील पोलीस ननरीक्षि
पदाचा गैरवापर िरीत असल्याबाबत
(१)

४१८३ (१५-०१-२०१५).

श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परभणी (जि.परभणी) पोलीस स््े शन येथे पोलीस ननरीक्षक श्री. मुगलीकर याींच्याविरुध्द

तेथील नागरीकाींच्या अनेक तक्रारी असून ते आपल्या पदाचा गैरिापर ननरपराध व्यक्तीविरुध्द
खो्े गन्
ु हे नोंदविणे, न्यायालयाची परिानगी न घेता शासकीय कागदपत्रात खाडाखोड करणे,
मानससक

ि

शारीररक

छळिणक
ू

करणे

इ.प्रकारच्या

तक्रारी

असल्यामुळे

या

पोलीस

अधधकाऱयाींची राज्य गुन्हे अन्िेषण विभागामार्फत चौकशी करुन तयाींना ननलींबित करािे अशी

मागणी तेथील लोकप्रनतननधीींनी मा.राज्यपाल तसेच मुख्य सधचि, मींत्रालय, मुींिई याींचेकडे
ददनाींक १८ नोव्हें िर, २०१४ रोिी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या सींदभाफत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, तयात काय आढळून आले

ि सींिींधधत

पोलीस ननरीक्षकाींना ननलींबित

करण्यािाित शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०७-२०१५) : (१) अशा प्रकारचे ननिेदन / तक्रार प्राप्त झाल्याचे
आढळून येत नाही.

(२) प्रश्न उद्ाित नाही.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

वि.स. १०३ (2)
राज्यातील समुद्र किनारपटटी लगत असलेल्या डाडीया मुडालगत
(२)

८४५३ (०६-०४-२०१५).

ग्रोयाांन्स प्दतीने बांधारे बाांधण्याबाबत

श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) राज्यातील समर क
ु नकनारप््ी लगत असलेल्या खाडीच्या मख
ु ालगत रोयोयाींन्स पध्दतीने
िींधारे

िाींधण्याकरीता

ददनाींक

०४

डडसेंिर,

२०१४

रोिी

लोकप्रनतननधीींनी

महोदयाींकडे ननिेदनादिारे मागणी केली आहे हे खरे आहे काय,

मा.मुख्यमींत्री

(२) असल्यास, उक्त मागणीिाित शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे .
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त.
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०७-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) सदय:जस्थती सातपा्ी ता.पालघर येथे रोयोयान्स ्ाईप िींधारा िाींधण्यासाठीच्या कामाचे
केंर कीय िलविदयुत सींशोधन सींस्था, पुणे (CWPRS) याींचेकडून सखोल अ्यासाचे काम
प्रगतीपथािर आहे . तयाींचक
े डून अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर यो्य ती कायफिाही करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
मुांबईतील मावे ते मढया सागरी किना-यावर प्राथममि सोई-सुववधा उपलब्ध नसल्याबाबत
(३)

८४५८ (०७-०४-२०१५).

श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) मींि
ु ईतील मािे ते मढच्या सागरी नकना-यािर मींि
ु ईसह सींपण
ू फ भारतातन
ू पयफ्क येतात,
तया दठकाणी नकना-यािर प्राथसमक सोई-सुविधा, शौचालय, वपण्याचे पाणी तसेच पयफ्काींना
िसण्यासाठी आसनव्यिस्था नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

पयफ्काींना

सोई-सुविधा

उपलब्ध

करून

दे ण्यािाित

शासनाने

कोणती

उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१५) :(१), (२) ि (३) मुींिईतील मािे ते मढपयंतच्या सागरी

नकनाऱयामध्ये मािे, आक्सा ि मढ असे एकूण ३ सागरी नकनारे समाविष् असून सदर
नकनाऱयापैकी मािे नकनाऱयािर चार आसनी (दोन जस्त्रया ि दोन परु
ु ष) स्िच्छतागह
ृ ाची
व्यिस्था करण्यात आलेली आहे . तसेच आक्सा ि मढ ही दोन स्थळ “क” िगीय पयफ्न स्थळे

म्हणून घोनघत केली आहे त. तसेच आक्सा समुर क नकनाऱयािर जिल्हा िावषफक योिनेंतगफत
पुरुषाींसाठी ५ आसनी ि जस्त्रयाींसाठी ५ आसनी शौचालय िाींधण्यात आलेले आहे. मािे ते मढ
सागरी नकनाऱयाींसाठी जिल्हा िावषफक योिना पयफ्न स्थळाींचा विकास या योिनेंतगफत सन

२०१०-११ ते २०१३-१४ या कालािधीत पुढील कामाींसाठी रु.४८५.०० लक्ष ननयधी मींिूर केला
आहे . यापैकी काही कामे पूणफ झाली असून उिफररत कामे प्रगतीपथािर आहे त.

वि.स. १०३ (3)

िामाचा तपशील

सौंदयाफकरणाींतगफत गाडफनची कामे, सींरक्षण सभींत इीं्रनल पेव्हमें् रोड, शौचालय, पदपथ,

िाहनतळ, सौदयीकरण, िॉधगींग ट्रॅ क, गाडफन सुधारणा, पाण्याची कारीं ि,े पदपथ, गाडफनमधील
आसनव्यिस्था, खेळाचे सादहतय, ददव्याींची सोय, पेअरगोला शेड, पाण्याची ्ाकी. इ.

सन २०१४-१५ या आधथफक िषाफत आक्सा चौपा्ी/मािे चौपा्ी ि भा्ी चौपा्ी या
स्थळाींच्या दठकाणी पुढील कामाींसाठी रु. १३५.०० लक्ष मींिूर केले आहे त.
िामाचा तपशील
मािे

ि

आक्सा

िीचे

येथे

शौचालयाच्या

िाींधकामासाठी

मुींिई

झोपडपट्टी

सुधार

मींडळामार्फत अींदािपत्रके मागविण्यात आलेली आहे त. यासशिाय सौदयीकरण/िाहनतळ/पाण्याची

्ाकी/पाईपलाईन/पोलीस चौकी/प्रिेशदिार/सुरक्षा चौकी, पदपथ मागफ, पेव्हर ब्लॉक या कामाींचाही
समािेश आहे .

___________

(४)

नक्षलवादी पररसरातील िीपीएस रॅ िर पुरववण्याबाबतची ननववदे बाबत

८५७३ (०७-०४-२०१५).

श्री.सांिय साविारे (भस
ु ावळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) नक्षलिादी पररसरातील िीपीएस ट्रॅ कर पुरविण्यािाितची मे.मधूराि इीं्रप्राईसेची ननविदा

माहे माचफ, २०१४ मध्ये मान्य केल्यानींतर प्रतयक्ष कायाफदेश दे ण्यासाठी १५ ददिस घेण्यात आले
यािाित सींिींधधत पुरिठादाराने एका िररषठ आयपीएस अधधका-याविरुध्द लाचलच
ु पत प्रनतिींधक
विभागाकडे परु ाव्यासह तक्रार केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय ओहत ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०५-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) ि (४) या प्रकरणी श्री.रािेंर क िाघ, मेससफ. मधुराि एीं्रप्रायिेस याींनी लाचलुचपत
प्रनतिींधक विभागाकडे केलेल्या ददनाींक २९.११.२०१४ च्या तक्रारीिाित तयाींचे स्तरािर प्राथसमक
चौकशी सुरु आहे.
___________
राज्यातील सामाजिि-राििीय आांदोलिाांवरील डटले मागे घेण्याया ननणायाबाबत
(५)

८६४७ (०६-०४-२०१५).

श्री.रािेश

क्षीरसागर

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्री.गणपतराव दे शमुड (साांगोले),

(िोल्हापूर

उत्तर),

डॉ.सुजित

ममणचेिर

(हातिणांगले),

श्री.प्रिाश

आबबटिर (राधानगरी), श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर),

वि.स. १०३ (4)
डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.ओमप्रिाश ऊफा बचू िडू (अचलपूर), श्री.गणपत
गायिवाड (िल्याण पूव)ा , श्री.राहूल िुल (दौंड) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील सामाजिक-रािकीय आींदोलकाींिरील ददनाींक १ नोव्हें िर, २०१४ पयंतचे ख्ले
मागे घेण्यािाितचा ननणफय माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये राज्य शासनाने घेतला आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, आतापयंतच नकती िणाींिरचे असे ख्ले मागे घेण्यात आले िा येत आहे त,
(३) नसल्यास विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०८-२०१५) :(१) होय.
(२) रािकीय ि सामाजिक आींदोलनातील प्रलींबित ख्ले मागे घेण्यािाित दद.१३.१.२०१५
रोिीच्या शासन ननणफयातील नमूद ननकषाींची पुतेता करण्यात आलेली एकूण १०७० ख्ले

मा.न्यायालयातून मागे घेण्यात आली आहे त. उिफररत ख्ल्यासींदभाफत छाननी करुन पुढील
कायफिाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
िोवाड (जि.िोल्हापरू ) येथे पोलीस स्टे शन उभारण्याबाबत
(६)

८७६३ (०६-०७-२०१५).

(गुहागर) :

श्रीमती सां्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.भास्िर िाधव

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोिाड (जि.कोल्हापरू ) येथे पोलीस स््े शन उभारण्याची िाि शासनाच्या विचाराधीन आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तयानुसार शासनाने आतापयंत कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

पाळधी (ता. धरणगाांव, जि. िळगाांव) येथे वाढीव पोमलस िमाचारी तसेच
(७)

पोमलस ननररक्षिाांचे पद ननमााण िरण्याबाबत

८९१२ (०६-०४-२०१५).

श्री.गल
ु ाबराव पाटील (िळगाव ग्रामीण) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पाळधी (ता. धरणगाींि, जि. िळगाींि) येथे सदयःजस्थतीत पोसलस उपननरीक्षक दिाफच्या
अधधका-याींच्या अखतयाररतील दरू क्षेत्र पोसलस ठाणे कायफरत असन
ू पोसलस ठाण्याच्या हदीत २५
ते ३० खेडी असून येथील एकूण लोकसींख्या १ लाखाींच्या ििळपास आहे तसेच सदर पोसलस
ठाणे राषट्रीय महामागफ क्रमाींक ६ च्या लगत आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. १०३ (5)

(२) असल्यास, सदर दरू क्षेत्र पोसलस ठाणे अदययाित करुन येथे िाढीि पोसलस कमफचारी

तसेच पोसलस ननररक्षकाींचे पद ननमाफण करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ि
नागररकाींनी िररषठ पोसलस अधधका-याींकडे गेल्या िषफभरात अनेक िेळा केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, या अनुषींगाने शासनाकडून कोणती कायफिाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०५-२०१५) :(१) सदर दठकाणी १- सहाय्यक पोलीस ननरीक्षक ि
१२- पोलीस कमफचारी कायफरत आहे त. दरु क्षेत्र अींतगफत २७ खेडी असून लोकसींख्या अींदािे
४०,००० आहे . तसेच हे

दरु क्षेत्र राषट्रीय महामागफ क्र.६ च्या लगत असून राषट्रीय महामागफ

अींदािे ११ नक.मी. पाळधी हदीत येतो.
(२) होय.

िररषठ अधधकाऱयाींच्या भे्ी दरम्यान लोकप्रनतननधीींनी ि नागररकाींनी तोंडी मागणी
केलेली आहे .
(३) पोलीस दलातील ६१,४९४ पदननसमफतीच्या प्रस्तािामध्ये पोलीस अधधक्षक, िळगाि याींचे
अधधनस्त विविध सींिगफ ि विविध शाखाकररता १२६३ पदे प्रस्तावित करण्यात आली आहे त.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
इांडडयन मुिाहहद्दीन या दहशतवादी सांघटनेयशी सांबांधधत असल्याचा आरोप असलेल्या २३
आरोवपांववरोधात लावलेला मोक्िा िायदा ववशेष न्यायालयाने रद्द िेल्याबाबत

(८)

८९२५ (०७-०४-२०१५).

श्री.अतल
ु भातडळिर (िाांहदवली पव
ू )ा :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) इींडडयन मि
ु ादहदीन या दहशतिादी सींघ्नेशी सींिींधधत असल्याचा आरोप असलेल्या २३
आरोवपींविरोधात लािलेला मोक्का कायदा विशेष न्यायालयाने रद केल्याचे डडसेंिर, २०१४ च्या
सुमारास ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, विशेष न्यायालयाने आरोपी विरोधातील मोक्का रद करण्याची कारणे काय
आहे त, तसेच पोसलसाींच्या तपासामध्ये कमतरता आहे काय,
(३) असल्यास, पोसलस न्यायालयात आपली िािू पुन्हा माींडणार आहे त काय,
(४) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) :(१) ि (२) हे खरे नाही.
मा.विशेष मोक्का न्यायालय, मींि
ु ई याींनी ददनाींक २४.१२.२०१४ च्या आदे शान्िये सदर

ख्ला सत्र न्यायालयाकडे िगफ केला आहे.
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(३) मा.विशेष मोक्का न्यायालयाच्या आदे शाविरोधात ददनाींक १३.०१.२०१५ रोिी मा.उच्च
न्यायालय, मींि
ु ई येथे याधचका क्र.५६/२०१५ दाखल करण्यात आली असन
ू प्रकरण न्यायप्रविषठ
आहे .

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

मलठण (ता.फलटण, जि.सातारा) येथील मशवपावाती मांहदरातील ऐवि चोरीस गेल्याबाबत
(९)

८९४९ (०६-०४-२०१५).

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.हनुमांत डोळस

(माळमशरस), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.अवधत
तटिरे (श्रीवधान), श्री.हसन मश्र
ू
ु ीफ
(िागल), श्री.हदलीप सोपल (बाशी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर),
श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मलठण (ता.र्ल्ण, जि.सातारा) येथील महतपुरा पेठेतील सशिपािफती मींददरातील मुतीचे
सोन्या-चाींदीचे दाधगने ि पुिा-याच्या घरातील रोकड ि मोिाईल असा सुमारे एक लाख

रुपयाींचा ऐिि चोरानी चोरुन नेल्याची घ्ना माहे िानेिारी २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात
घडली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्फत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद नस
ु ार कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०७-२०१५) : (१) प्रश्नात नमूद चोरीची घ्ना दद.२५/१२/१४ दरम्यान
घडली असून तयात रु.७९०००/- नकमतीची दाधगने, मोिाईल ि रोख रक्कमेचा समािेश असून
प्राप्त तक्रारीिरुन र्ल्ण शहर पोलीस स््े शन, जि.सातारा येथे गु.र.नीं. २२६/२०१४ भा.द.वि.
कलम ३७९, ३८० प्रमाणे दद.२६/१२/१४ रोिी गन्
ु हा दाखल आहे .

(२) ि (३) उक्त नमूद गुन््याचा तपास र्ल्ण शहर पोलीसामार्फत सुरु आहे . पोलीसाींनी
घ्नास्थळी पींचनामा करुन आिि
ु ािूला चौकशी केली तसेच जिल््यातील ि जिल््यािाहे रील

पोलीस स््े शनला तपास यादया पाठविल्या, रे कॉडफिरील गुन्हे गाराची तपासणी केली, तयाच्या

घरझडतया घेतल्या, गुप्त िातमीदिारे ही मागफ काढण्याचा प्रयतन केला तथावप गुन््यातील
चोरट्यािाित तसेच चोरीस गेलेल्या मालािाित काही उपयक्
ु त मादहती समळाली नाही. सदर
गुन््याचा तपास चालू आहे.
(४) विलींि झालेला नाही.

___________

वि.स. १०३ (7)

ठाणे, पालघर, नवी मुबईम्ये नवीन िलमागा सु क िरण्याबाबत.
(१०)

९०५१ (०६-०४-२०१५).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे, पालघर, निी मींि
ु ईमध्ये िाढती लोकसींख्या ि अपरु ी ि गैरसोईची रस्तेिाहतक
ू

व्यिस्था असल्याने या तीनही जिल्हामध्ये िनतेच्या सोईसाठी िलिाहतक
ु ीला प्राधान्य
दे ण्यासाठी, ठोणे - गायमुख, भाईदर खाडीमागफ- िसई -गोराई-िोरािली -मुींिई

असा निीन

िलमागफ सुरु करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू िलमागाफची सदयजस्थती काय आहे ,
(३) सदरहू िलमागफ िाहतूक ननजश्चतपणे कीती कालािधीत सूरु होईल ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०७-२०१५) :(१) होय.
(२) मािे-मनोरी, िोरीिली-गोराई, भाईंदर-िसई, विरार-दातीिरे (पालघर) या दठकाणाींदरम्यान
रो-रो सेिा सरु
ु करण्याच्या प्रकल्पाकरीता ताींबत्रक सल्लागार ननयक्
ु त करण्याची कायफिाही
प्रगतीपथािर आहे .

ठाणे पररसरातील गायमख
ु येथील पयफ्न स्थळाचे विकासाकररता रु.१३.०८ को्ी इतक्या

अींदािपत्रकास ठाणे महानगरपासलकेकडून प्रशासकीय ि विततीय मान्यता दे ण्यात आली आहे .
नायगाि,

ता.िसई

येथील

प्रिासी

िेट्टीच्या

प्रगतीपथािर आहे .

दरु
ु स्तीच्या

कामाची

ननिीदा

प्रनक्रया

िैसलपाकफ चौपा्ी, भाईंदर (पुि)फ येथील निी िे््ीची िाींधकामपुणफ झाले आहे .
मािे, गोराई खाडीतन
ू

सरु ळीत

प्रिासी

िाहतुक

करण्याच्या

दृष्ीकोनातून तेथील

नौकिहन मागाफतील गाळ काढण्याचे काम प्रगतीपथािर आहे . मािे येथील निीन प्रिासी िे्ीचे
िाींधकाम चालू आधथफक िषाफत हाती घेण्याचे ननयोिन आहे .

(३) सन २०१७ अखरे पयंत िलिाहतूक कायाफजन्ित करण्याचा प्रयतन आहे .
___________
नामशि शहराम्ये ववशेष िरून मसडिो, सातपरु या भागाम्ये हदवसेहदवस
गुन्हे गारीचे प्रमाणात वाढ होत असल्याबाबत

(११)

९२०८ (०७-०४-२०१५).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नासशक शहरामध्ये विशेष करून ससडको, सातपुर या भागामध्ये ददिसेददिस गुन्हे गारीचे
प्रमाणात िाढ होत असल्याची िाि माहे िानेिारी २०१५ मध्ये उघडकीस आली हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, असे प्रकार िारीं िार घडत असताींना पोसलस यींत्रणेचा याकडे दल
फ होत आहे हे
ु क्ष
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या प्रकरणी कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०७-२०१५) :(१) नासशक शहरात सन २०१३ मध्ये एकुण ३०३७, सन

२०१४ मध्ये ३१६४, ि सन २०१५ मध्ये माचफ, अखेर ८४९ गन्
ु हे दाखल असुन गुन्हे गारी
ननयींत्रणात आहे .

(२) हे खरे नाही.
(३) गुन्हे गारी प्रितृ तीस प्रनतिींध व्हािा यासाठी पोलीस ठाणे हदीत अचानक कोम्िीींग ऑपरे शन,

ऑलआउ् ऑपरे शन, झोपडपट्टी चेकीींग, तडीपार गुन्हे गार चेक करणे, रे कॉडफिरील गुन्हे गाराींिर
ननयमीत ि प्रभािीपणे प्रनतिींधातमक कायफिाही करणे, हॉ्े ल/लॉिेस चेक करुन तयादिारे

गन्
ु हे गार चेक करणे अशी मोहीम पोलीस यींत्रणेकडून रािविण्यात येत.े तसेच प्रनतिींधक
कारिाई करुन गुन्हे गारी ननयींत्रणात ठे िण्यासाठी कसोशीने प्रयतन केले िात आहे त.
(४) विलींि झालेला नाही.

___________
उल्हानगरातील (जि.ठाणे)येथील शासिीय बाल वसतीगह
ू ववद्याथी गायब झाल्याबाबत
ृ ातन
(१२)

९६४७ (०८-०४-२०१५).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील शासकीय िाल िसतीगह
ृ ातून

ददनाींक १० नोव्हें िर, २०१४

रोिी िा तयासुमारास ४ विदयाथी गायि झाल्याची तक्रार वि्ठललिाडी पोलीस स्थानकात
नोंदविण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मुलाचा तपास पोलीसाींना लागला आहे काय िा तपास कामाची
सदय:जस्थती काय आहे ,
(३)

नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(११-०५-२०१५)

:(१)

ठाणे

पोलीस

आयक्
ु तालयातील

पररमींडळ

४

उल्हासनगर मधील वि्ठललिाडी पोलीस स््े शनच्या हदीतील शासकीय सध
ु ार गह
ृ ातील ३
विदयार्थयांना कोणीतरी अज्ञात इसमाने अपहरण करुन नेले म्हणन
ू वि्ठललिाडी पोलीस स््े शन
गुरक्र.२७७/१४ भादीं विसीं कलम ३६३ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .

(२) सदर मल
ु ाींचा तपास पोलीसाींना लागला नसून सदरचा गुन्हा तपासािर आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
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”रािामशवछत्रपती” या ग्रांथातील श्री छत्रपती मशवािी महाराि
याांयाबद्दलचा बदनामीचा मििूर वगळण्याबाबत
(१३)

१०६२४ (०८-०४-२०१५).

श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

महाराषट्राचे

आराध्य

दै ित

रािा

श्री

छत्रपती

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील
सशिािी

महाराि

याींच्यािदल

“रािासशिछत्रपती” या रोयींथालयातील पान नीं.१२५ ि १२६ या दोन पानाींिर रािेंच्या िदनामीचा
मिकूर नमूद केल्याचे नुकतेच ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय
ननषपन्न झाले ि तयानुसार सींिींधधत मिकूर उक्त रोयींथालयातून िगळण्यािाित शासनाने पुढे
कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०८-२०१५) :(१) ि (२) हे खरे नाही.
श्री.िािासाहे ि पुरींदरे सलखखत “रािा सशिछत्रपती” या रोयींथाच्या प.ृ क्र.१२५ ि प.ृ क्र.१२६

िरील मिकूर आक्षेपाहफ िा्त नाही. तयामळ
ु े सदर मिकूर पुस्तकाींतून िगळणे अथिा प्रस्तुत
प्रकरणी चौकशीचा प्रश्न उद्ाित नाही.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

मुांबई पुणे द्रत
ु गती महामागाावर मोठी अविड वाहने लेनम्ये
लेनिटीांग िरीत असल्याने होत असलेले अपघात

(१४)

११०४७ (०७-०४-२०१५).

श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.रमेश िदम

(मोहोळ), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींिई पुणे र कत
ु गती महामागाफिर मोठी अििड िाहने सराफसपणे हलक्या िाहनाींच्या लेनमध्ये

लेनक्ीींग करत असल्याने मोयाया प्रमाणात अपघात होत असून ददनाींक २६ डडसेंिर, २०१४

रोिी ि तयासम
ु ारास तीन िसची ्क्कर होनन गींभीर अपघातामळ
ु े सदरचा र कत
ु गती मागफ
अडीच तास ठप्प झालेला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि
तयानुसार आतापयंत कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, रस्तयािर िेसशस्त िाहतक
ु ीमळ
ु े अपघाताींचे िाढते प्रमाण होत असलेली जििीत
तथा विततहानी या समस्याच विचार करता लिकरात लिकर उपाययोिना करण्यासींदभाफत
आतापयंत कोणता पाठपुरािा केला िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०६-२०१५) :(१) दद. २६.१२.२०१४ रोिी तीन िसेसचा अपघात झाला
होता. तथावप, िाहतूक ठप्प झाली नव्हती. अपघातामुळे र कत
ु गती महामागाफची एक लेन िींद
होती आखण िाहतूक सींथगतीने सरु
ु होती.

वि.स. १०३ (10)
(२) दद. २६.१२.२०१४ रोिी र कत
ु गती महामागाफिर झालेल्या अपघातािाित लोणािळा पोलीस
ठाणे येथे भाग ६ गु.र.नीं. ६१/२०१४, भा.दीं .वि.सीं. कलम १७९ नुसार गुन्हा दाखल आहे.

(३) मींि
ु ई-पण
ु े र कत
ु गती मागाफिरील अपघाताींना आळा घालण्याकररता महामागफ पोलीस विभागाचे

पळस्पे, िोरघा्, खींडाळा आखण िडगाि अशी महामागफ पोलीस मदत केंर क कायफरत असून,
महामागफ पोलीसाींकडून र कत
ु गती मागाफिर साततयाने गस्त घालून िाहतूकीचे ननयमन केले िाते.

मुींिई-पुणे र कत
ु गती मागाफिर िड-अििड िाहनाींची िाहतूक डाव्या लेनमधून करण्यािाित
जिल्हाधधकारी, रायगड आखण जिल्हाधधकारी, पुणे याींनी अधधसच
ू ना प्रससध्द केली आहे . र कत
ु गती

महामागाफिर िाहतक
ू ननयमाींचे पालन, स्पीड/लेन क्ीींग इ.िाितचे सच
ू ना र्लक लािण्यात

आले आहे त. महामागफ पोलीसाींनी सन २००९ ते माचफ २०१५ पयंत िाहतूक ननयमाींचे उल्लींघन
करणाऱया २,६२,१८५ िाहनाींिर कारिाई करुन रु. ३,०३,८६,७९०/- एिढे तडिोड शुल्क िसुल
केले आहे.

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

अहमदनगर शहरात घरफोड्या, चोरीया घटनेत मोठया प्रमाणात वाढ झाल्याबाबत
(१५)

११३५६ (०६-०४-२०१५).

श्री.सांग्राम िगताप (अहमदनगर शहर), श्री.रमेश िदम

(मोहोळ), श्री.अवधत
ू तटिरे (श्रीवधान), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर शहरात मोयाया प्रमाणात अिैध उदयोगधींदे सरु
ु असून घरर्ोयया, चौ-या
सोनसाखळी चोरीच्या घ्नेत मोठया प्रमाणात िाढ झाली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त घ्नाींना प्रनतिींध करणेिाित कोणती कारिाई

केली िा करण्यात येत

आहे
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही.

सन २०१३ च्या तल
ु नेत सन २०१४ अखेर घरर्ोडी, चोरी ि सोनसाखळी गन्
ु ्यात घ्

झालेली आहे .

(२) अहमदनगर शहरात चोरुन लपून अिैध धींदे करणाऱयाींची मादहती काढून छापे घालून
तयाींचेविरुध्द कारिाई केली िाते. तयासाठी पोलीस अधधकारी कमफचाऱयाींचे स्ितींत्र पथक तयार

करण्यात आले आहे त. सन २०१३ मध्ये अिैध दारु सदराखाली २२२ केसेस करुन २४८
आरोपीींना अ्क केली ि रु.८६५३६७/- नकमतीचा मद
ु ेमाल िप्त करण्यात आला. सन २०१४
मध्ये याच सदराखाली १२७ केसेस करुन १५७ आरोपीींना अ्क केली ि रु.३२२६१४/- नकमतीचा

मुदेमाल िप्त करण्यात आला. अिैध िुगार सदराखाली सन २०१३ मध्ये २५३ केसेस करुन
६१० आरोपीींना अ्क केली ि रु.३४५५१९९/- नकमतीचा मुदम
े ाल िप्त करण्यात आला. या

सदराखाली सन २०१४ मध्ये १३५ केसेस करुन ४२३ आरोपीींना अ्क केली ि रु.१२३४८२७/नकमतीचा मुदम
े ाल िप्त करण्यात आला. तपासाअींती आरोपी विरुध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र
दाखल करण्यात आले आहे.

वि.स. १०३ (11)
सन २०१३ मध्ये घरर्ोडीच्या दाखल १४७ गुन््यापैकी १६ गुन्हे उघडकीस आणून

रु.१४४४४३/- नकमतीचा माल हस्तगत करण्यात आला आहे . सन २०१४ मध्ये याच सदराखाली
दाखल १९४ गन्
ु ्यापैकी २४ गन्
ु हे उघडकीस आणन
ू रु.३६१२००/- नकमतीचा माल हस्तगत
करण्यात आला आहे .

सन २०१३ मध्ये चोरीच्या दाखल ३९९ गुन््यापैकी ९७ गुन्हे उघडकीस आणून

रु.१,६१,२६,४३०/- नकमतीचा माल हस्तगत करण्यात आला आहे. सन २०१४ मध्ये याच
सदराखाली दाखल २६३ गुन््यापैकी ९८ गुन्हे उघडकीस आणन
ू रु.८३,९५,५८२/- नकमतीचा माल
हस्तगत करण्यात आला आहे.

सन २०१३ मध्ये सोनसाखळीच्या दाखल ५९ गुन््यापैकी २६ गुन्हे उघडकीस आणन
ू

रु.७३३७५०/- नकमतीचा माल हस्तगत करण्यात आला आहे . सन २०१४ मध्ये याच सदराखाली
दाखल ४० गुन््यापैकी ०९ गुन्हे उघडकीस आणून रु.१८५०००/- नकमतीचा माल हस्तगत
करण्यात आला आहे .

अिैध धींदयाींना आळा घालण्यासाठी शहरात गस्त नेमण्यात येते महततिाचे दठकाणी
पोलीस कमफचाऱयाींचे पॉईं् नेमण्यात आले आहे त. तयाचिरोिर िी् माशफल, पेट्रोसलींग कायफरत
आहे . सींशनयत ि गुन्हे गारी प्रितृ तीच्या लोकाींची हालचाली ि िास्तव्याची मादहती काढून
तयाींचेविरुध्द प्रनतिींधातमक कारिाई केली िाते.
(३) विलींि झालेला नाही.
___________
िल्याण-डोंबबवली पररसरात सोनसाडळी चोरीचे प्रमाण वाढल्याबाबत
(१६)

११४५८ (०७-०४-२०१५).

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) कल्याण-डोंबििली पररसरात सोनसाखळी चोरीचे प्रमाण खूप िाढले असून गेल्या िषफभरात
३३५ मदहलाींच्या दाधगन्याींची चोरी झाल्याचे माहे िानेिारी, २०१५ च्या दस
ु -या आठिययात
ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१५) :(१) ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील, कल्याण डोंबििली

पररसरामध्ये सन २०१३ मध्ये ३२० पैकी १६१ गुन्हे उघड, सन २०१४ मध्ये ३३५ पैकी ११७

गुन्हे उघड, सन २०१५ मध्ये ३४ पैकी २ गुन्हे उघड याप्रमाणे सोनसाखळी आखण मींगळसुत्र
चोरीच्या घ्ना घडलेल्या आहे त.

(२) ठाणे पोलीस आयक्
ु तालयातील, कल्याण-डोंबििली पररसरामध्ये सोनसाखळी चोरीस पायिींद

घालण्याकरीता सदर पररमींडळात िास्तीत िास्त नर्क्स, मोिाईल पेट्रोसलींग, पायी पेट्रोसलींग,
नेमण्यात येत असुन अचानकपणे नाकािींदी ि कोंजम्िींग ऑपरे शन राििुन सोनसाखळी चोरी
करणाऱयाींना अ्काि करण्यात येत आहे .

वि.स. १०३ (12)
तसेच सदर पररमींडळातील पोलीस ठाण्याचे हदीत अशा प्रकारच्या घ्ना घडू नयेत

याकरीता पररमींडळ तसेच पोलीस ठाणे स्तरािर शाींतता ि मोहल्ला कसम्ी सदस्य,
सोसायट्याींतील ि चाळीतील रदहिाशी, अध्यक्ष ि सदस्य, ज्येषठ नागरीक, मदहला दक्षता

सदस्य, ज्िेलसफ दक
ु ानदार याींच्या िेळोिेळी िैठका घेिून तयाींना मागफदशफनपर सुचना दे िुन
स्ित:चे ि इतराींचे सुरक्षीततेिाित सतकफ ि िागत
राहणेिाित पोलीसाींमार्फत आिाहन
ृ
करण्यात येते.
तसेच

पररमींडळातील

पोलीस

ठाण्याींचे

हदीत

मोक्याचे

दठकाणी

तसेच

रदहिाशी

सोसायट्याींमध्ये रे ल्िे स््े शन, एस.्ी. स््ँ ड, ररक्षा स््ँ ड, मॉल्स, नाट्यगह
ृ , धचत्रप्गह
ृ ,

िािारपेठा ि गदीच्या दठकाणी नागरीकाींना सतकफ ि िागत
ृ राहणेिाित िाहीरातीचे र्लक
लािून नागरीकाींना आिाहन करण्यात येत.े
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
वामशम जिल््यातील गोवधाना, वािद ता.ररसेाड व मेडशी, किन्हीरािा ता.मालेगाव येथील
पोलीस चौक्याांचे  कपाांतर पोमलस स्टे शन म्ये िरण्याबाबत
(१७)

११५०९ (०६-०४-२०१५).

श्री.अममत झनि (ररसोड), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव

रे ल्वे), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) गोिधफना, िाकद ता.ररसेाड ि मेडशी, नकन्हीरािा ता.मालेगाि (जि. िासशम) येथील पोलीस
चौक्याींचे रुपाींतर पोसलस स््े शन मध्ये करण्यािाितचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) तसेच राज्यातील पोलीस दलातील दस
ु ऱया ्प्प्यातील १२२७९ पदे ननसमफतीचा प्रस्ताि
पोलीस महासींचालक कायाफलयाकडे प्रलींबित आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त पोलीस चौक्याचे पोसलस स््े शन मध्ये रुपाींतर करण्यािाितचा
प्रस्तािािाित शासनाने कोणता ननणफय घेतला िा घेण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .
(३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
तांटामक्
ु ती अमभयाना अांतगात परु स्िार स्व कपात हदल्या िाणा-या रोड रक्िमेया
(१८)

ववनीयोगाबाबत तांटामुक्ती सममतीला ववचारात घेणेबाबत

११५६९ (०८-०४-२०१५).

श्री.हषावधान सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) राज्यात तीं्ामुक्ती असभयाना अींतगफत रोयामपींचायतीींना रोख रक्कमेचा पुरस्कार ददला िातो
हे खरे आहे काय,

वि.स. १०३ (13)
(२) असल्यास, सदरच्या ननधीच्या विनीयोगाच्या सींदभाफत तीं्ामुक्त ससमतीला विचारात घेतले
िाते का,

(३) विचारात घेतले िात नसल्यास तशा प्रकारचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे काय,
(४) असल्यास, तयािर शासनाने अींमलििािणीच्या अनुषींगाने काय कायफिाही केली िा
करण्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१५) :(१) होय.
(२) दद. १४ ऑगस््, २००८ च्या शासन ननणफयातील पररसशष्-७ मध्ये परु स्कार रकमेच्या
विननयोगािाित मागफदशफक सच
विविध
ू ना ददल्या आहे त. तयामध्ये पुरस्काराच्या रकमेतन
ू

उपक्रमासाठी खचफ करण्यािाित ननणफय घेण्याचे अधधकार पुरस्कार प्राप्त रोयामपींचायतीच्या
रोयामसभेला ददलेला आहे. रोयामसभेत पुरस्कार रकमेच्या विननयोगािाित ननणफय घ्यािा.

रोयामसभेने घेतलेल्या ननणफयानस
ु ार अींमलििािणी करण्याची आखण रोयामसभेच्या ननणफयानस
ु ार
खचफ करुन तयाींचे दहशोि ठे िणे ि रोयामसभेला अहिाल सादर करणे आखण सींिींधधत शासकीय
यींत्रणाना

यािाित

आिश्यक

ती

मादहती

पुरिण्याची

ििािदारी

रोयामपींचायतीच्या

रोयाम

सेिकामार्फत तीं्ामुक्त गाि ससमतीची राहील, अशी तरतूद केलेली आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
(४)

दद.१४

ऑगस््

२००८

च्या

शासन

ननणफयातील

पररसशष्-७

परु स्कार

रकमेचा

विननयोगािाित ददलेल्या मागफदशफक सूचनानुसार रोयामपींचायतीकडून होत असलेल्या खचाफची
कालिध्द तपासणी सींिींधधत तहससलदार, ग् विकास अधधकारी, सींिींधधत पोलीस ठाण्याचे

पोलीस प्रमुख आखण पुरस्कार रकमेचा विदहत सुचनाींनस
ु ार विननयोग होईल यािाित सींिींधधत
तालक
ु ा ससमती ननयींत्रण ठे िते. ज्या प्रकरणात या सच
ु नाींचे उल्लींघन झाले असल्याचे आढळून
आल्यास, तया प्रकरणात सींिींधधताींिर आिश्यक ती कारिाही तालुकास्तरीय ससमतीच्या
सशर्ारशीिर जिल्हास्तरीय कायफकारी

ससमती करते.

तयाचप्रमाणे

रोयामपींचायतीच्या

लेखा

पररक्षणािरोिर पुरस्कार ननधीचे लेखा पररक्षण केले िाते. अशा प्रकारे पुरस्कार रकमेच्या
विननयोगाची अींमलििािणी केली िात आहे .

___________
अहमदपुर तालुक्यातील (जि.लातूर) किनगाव पोलीस ठाण्यात
(१९)

फक्त २३ पोलीस िमाचारी िायारत असल्याबाबत

११७६८ (०६-०४-२०१५).

श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपरू ) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमदपरु तालक्
ु यातील (जि.लातरू ) नकनगाि पोलीस ठाण्याच्या हददीत तीन तालक्
ु याींतील
८३ गािाींचा समािेश आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पोलीस ठाण्याकडे र्क्त २३ पोलीस कमफचारी कायफरत आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

वि.स. १०३ (14)
(३) असल्यास, पुरेसे पोलीस िळ नसल्यामुळे या भागातील गुन्हे गारीींिर ननयींत्रण ठे िणे
अशक्य होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या पोलीस ठाण्यासाठी अधधक पदे मींिरु करण्यासींदभाफत शासनाने कोणती
कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०५-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) ि (३) पोलीस स््े शन नकनगाि येथे एकूण मींिरू सींख्यािळामध्ये सपोनन-१, पोउपनन-१ ि
२८ पोलीस कमफचारी कायफरत आहेत.
(४) ि (५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

अजिांठा/फदाापूर (जि.औरां गाबाद) येथील िगप्रमस्द अजिांठा लेणी पाहण्यास
येणा-या पयाटिाांची सांख्या गेल्या वषाभरात घटल्याबाबत

(२०)

११८०४ (०७-०४-२०१५).

(मसल्लोड) :

श्रीमती मोननिा रािळे (शेवगाांव - पाथडी), श्री.अब्दल
ु सत्तार

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अजिींठा/र्दाफपरू , जि.औरीं गािाद येथील िगप्रससध्द अजिींठा लेणी पाहण्यास येणा-या

पयफ्काींची सींख्या गेल्या िषफभरात घ्ली असल्याचे माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये ननदशफनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ही लेणी पाहण्यासाठी येणा-या पयफ्काींची सींख्या दरिषी ९ ्क्याींनी िाढत
असते परीं तू यींदा ही िाढ झालीच नाही पयफ्काींची सींख्या घ्ण्याची कारणे काय आहे त,

(३) तसेच पयफ्क िादढिण्याच्या दृष्ीने शासन कोणते प्रयतन केले िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१५) :(१) होय, भारतीय पुरातति विभागाकडून प्राप्त झालेल्या
गेल्या २ िषाफची आकडेिारी पाहता पयफ्काींची सींख्या घ्ली आहे .

(२) आींतरराषट्रीय स्तरािर आधथफक व्यिस्था विस्कळीत होणे, रोग प्रसार-स्िॉईन फ्लल्यू इ.,
हिामानात मोयाया प्रमाणात झालेला िदल, दषु काळरोयस्त (ओला-सुका) पररजस्थती, प्रिास ि
हॉ्े ल व्यिसायात झालेली दरिाढ, पयफ्काींची िदललेली रुची, लोकसभा ननिडणूक- २०१४,
विधानसभा ननिडणक
ू -२०१४ इ. कारणाींमळ
ु े पयफ्काींच्या सींख्येत घ् झालेली आहे.

(३) औरीं गािाद जिल्हा “पयफ्न जिल्हा” म्हणून घोवषत करण्यात आलेला आहे . जिल्हाधधकारी,

औरीं गािाद मार्फत औरीं गािाद जिल््याचा पयफ्नाचा विकासाचा िह
ृ द आराखडा तयार करण्यात
आला आहे. केंर क शासनाने विदे शात आयोजित केलेल्या रोड शोि ् मध्ये सहभागी होनन

वि.स. १०३ (15)
प्रससध्दी ि प्रचालन करण्यात येत आहे त. सप््ें िर, २०१५ मध्ये महाराषट्र इीं्रनॅशनल ट्रॅ व्हल
मा्फ आयोजित करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
अहमदनगर जिल््यात मो या प्रमाणात गावठी दा क वव ी िेली िात असल्याबाबत
(२१)

११८०५ (०७-०४-२०१५).

श्रीमती मोननिा रािळे (शेवगाांव - पाथडी) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर जिल््यात मोयाया प्रमाणात गािठी दारु विक्री केली िात असल्याचे माहे
िानेिारी, २०१५ च्या शेि्च्या आठिययात ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, गािठी दारुने अनेक लोकाींचे सींसार उध्दिस्त झाले असन
ू दारु विक्री करणायाींिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(३) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०७-२०१५) :(१) ि (२) अहमदनगर जिल््यातील चोरुन लपन
ू
चालणाऱया अिैध दारुिाित िातमीदाराकडून

मादहती काढून माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये

छापे

्ाकून मुींिई दारुिींदी कायदयान्िये १६ अिैध धींदेिाईकािर कायफिाही करण्यात आली आहे.

यामध्ये एकूण २८० ली्र रु. ९३४०/- नकीं मतीची गािठी दारु िप्त करण्यात आली आहे . अशा

प्रकारच्या अिैध धींदयािाित मादहती प्राप्त व्हािी म्हणन
ू स्ितींत्र र्ोन नींिर प्रससध्द करुन
तयािर मादहती दे ण्यािाित नागररकाींना अिाहन केले आहे . मुींिई पोलीस अधधननयाींतगफत ९०
नुसार अिैध धींदयाविरुध्द प्रनतिींधक कारिाई करण्यात येत आहे .
(३) विलींि झालेला नाही.

___________
मसन्नर (जि.नामशि) पोमलस स्टे शनचे ववभािन िरणेबाबत
(२२)

११८३५ (०६-०४-२०१५).

श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (मसन्नर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ससन्नर (जि.नासशक) पोसलस स््े शन िरील कामाचा ताण लक्षात घेता पोसलस स््े शनचे
विभािन करणेसाठीचा प्रस्ताि शासनाकडे पाठविला होता, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर विभािन करणेसाठी शासनामार्फत कोणती कायफिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) शासन ननणफय क्र. अेपीओ ३१११/प्र.क्र.१०७(अ)/पि
ु ां-२/पोल-३, दद. ४.३.२०१४ अन्िये ससन्नर
पोलीस ठाण्याचे विभािन करुन नविन एमआयडीसी पोलीस ठाणे ननमाफण करण्याचा ननणफय

वि.स. १०३ (16)
घेतला आहे . तयानस
ु ार हदननजश्चतीची अधधसूचना ननगफसमत करण्याची कायफिाही चालू आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
मालवणी मालाड (प) मांब
ु ई येथील अब्दल
ु हमीन मागाावरील वाहति
ू िोंडी दरू िरण्याबाबत
(२३)

११९९७ (०४-०४-२०१५).

श्री.अस्लम शेड (मालाड पजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मालिणी मालाड (प) मुींिई येथील अब्दल
ु हमीन मागाफिरील िाहतूक कोंडी दरू करण्यात
यािी अशी मागणी स्थाननक नागररकाींनी ि लोकप्रनतननधी िररषठ पोसलस ननररक्षक, पररिहन

विभाग मालाड, मालिणी पोलीस ठाणे, मालाड (प) पररिहन अधधकारी, अींधेरी (प) मुींिई
याींच्याकडे

ददनाींक

१५.१.२०१४,

०१.०२.२०१४,

०६.०३.२०१४,

०५.०५.२०१४,

०४.०७.२०१४,

०९.०८.२०१४, २८.०८.२०१४, ०३.०९.२०१४, ि २७.११.२०१४ रोिी िा तया सुमारास िारीं िार
मागणी करुनही सींिींधधत अधधकाऱयाने दल
फ केले आहे , हे खरे आहे काय,
ु क्ष

(२) असल्यास, तयाअनुषींगाने शासनाने कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे ि
सींिींधधत अधधकाऱयाविरुध्द कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्यास, कोणती उपायायेिना केली नतचे स्िरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१५) :(१) मालिणी, मालाड (प) मींि
ु ई येथीे ल अब्दल
ु हमीद
मागाफिरील िाहतुक कोंडीिाित मालाड िाहतक
विभागास १५.१.२०१४, ५.५.२०१४ आखण
ू

२७.११२०१४ ददनाींनकत अिफ/ननिेदने स्थाननक नागररक ि लोकप्रनतननधी याींच्याकडून प्राप्त
झाली आहे त. या ननिेदपाच्या अनष
ु ींगाने िेळोिेळी यो्य ती कायफिाही करण्यात आली आहे .

(२) ि (३) या मागाफिरील िाहतक
ू सुरळीत सुरु राहािी याकरीता पुढीलप्रमाणे उपाययोिना
करण्यात आलेल्या आहे त.
आहे .

१. िाहतूकीस अडथळा करणाऱया कसुरदार

िाहनचालकाींविरुध्द

कारिाई करण्यात येत

२. या मागाफिर िाहने रस्तयािरुन काढण्याकरीता सािफिननक सींपकफ ससस््ीमदिारे
नागरीकाींना अिाहन केले िाते.
३. सदर मागाफस समाींतर मागफ तयार करण्यात येत आहे .
४. या मागाफिरील शाळा, हॉस्प्ील, िेग मयाफदा
आलेले आहे त.

यािाित सूचना र्लक लािण्यात

५. मािे रोड ि मालिणी गे् १ ते ८ या विभागात िाहतूकीच्या ननयमनाकररता १

पोलीस उपननरीक्षक, ४ पोलीस अींमलदाराींची नेमणक
केली असन
दोन रायडसफ गस्त
ु
ू
घालण्यासाठी नेमण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
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िल्याण-डोंबबवली पररसरात िल्याण बांदरालगत
िल प्रवासािरीता िेट्टी बाांधण्याबाबत
(२४)

१२०२६ (०७-०४-२०१५).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) कल्याण-डोंबििली पररसरातील िाहतक
ु ीची भेडसािणारी समस्या ननमाफण झाल्यामुळे अपुऱया
सोयी असल्यामुळे कल्याण िींदरालगत िल प्रिासाकरीता िेट्टी िाींधण्यात येणार आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदरची िेट्टी िाींधण्याकरीता कोणती कायफिाही केली िा करण्यात ये त आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०८-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
मालवण तालुक्यातील (जि.मसांधुदग
ु )ा तोंडवळी-वायांगणी
येथे सी वल्डा प्रिल्प उभारण्याबाबत

(२५)

१२११९ (०७-०४-२०१५).

श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.रमेश
िदम (मोहोळ), श्री.अवधत
सन्माननीय मख्
ू तटिरे (श्रीवधान) :
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) मालिण तालुक्यातील (जि.ससींधुदग
ु )फ तोंडिळी-िायींगणी येथे सी िल्डफ प्रकल्प उभारण्याचा

ननणफय मा.मुख्यमींत्री ददनाींक २३ िानेिारी, २०१५ मध्ये ससींधू पयफ्न महोतसिात िाहीर केले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणासाठी नकती एकर िमीन सींपाददत करण्यात येणार आहे ,
(३) असल्यास, या प्रकल्पाला नकती खचफ येणार असून हा प्रकल्प केव्हा पूणफ करण्यात येणार
आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१५) :(१) होय.
(२) सदर प्रकल्पासाठी सुमारे ३५० एकर िागा सींपाददत करण्याचे प्रस्तावित आहे .

(३) सदर प्रकल्पाच्या भूसींपादनासाठी अींदािे रु.१२० को्ी ननधी आिश्यक असन
ू सदर ननधी

महाराषट्र पयफ्न विकास महामींडळाला वितरीत करण्यात आला आहे . प्रकल्पाचा सुसाध्यता
अहिाल तयार करण्याचे काम प्रगती पथािर आहे.

___________
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(२६)

राज्यात गुटडाबांदी असन
ू ही गुटडा सराासपणे वविला िात असल्याबाबत

१२३१२ (०७-०४-२०१५).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) राज्यात गु्खा िींदी असन
ु ही दद. ०६/०१/२०१५ रोिी िळगाि येथील िळीराम पेठेतील एका
अरुीं द गल्लीत एमएच- १५,

एिी- ३६८७ या ट्रॅ कमधन
ु आलेल्या ग्
ु ख्याींची पोती ररक्षा क्र.

एमएच - १९, एस- ७३४५ या
पकडला, हे खरे आहे काय,

ररक्षात भरण्याचे काम सुरु असताींना माध्यम प्रनतननधीींनी

(२) असल्यास, गु्खािींदी असूनही गु्खा हा सराफसपणे सिफत्र विकला िात आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, गु्खा विक्री करण्या-याींिर अन्न ि औषध प्रशासन ि पोलीस प्रशासन कोणती
कारिाई करणार आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०७-२०१५) : (१) होय,
प्रश्नात नमद
ू केल्याप्रमाणे अन्न सरु क्षा विभागाचे अधधकाऱयासह स्थाननक गन्
ु हे शाखा

िळगाि पोलीस पथकाने प्रनतिींधीत गु्खा, ट्रक ि ररक्षा पकडून ग.ु र.नीं.०२/१५ भा.द.वि. कलम

१८८, २७२, २७३, ३२८, ५११, ३४ तसेच अन्न सुरक्षा कायदा २००६ खाली गुन्हा दाखल करुन
कारिाई केली आहे.
(२) नाही,
तथावप निर चक
ु िन
ू ग्
ु खा विक्री/साठा करणाऱया इसमाविरुध्द सन २०१४ मध्ये १४

गुन्हे दाखल करुन ६९ आरोपीींना अ्क करुन रु.६३००५३४/- नकमतीचा प्रनतिींधीत गु्खा िप्त
केला आहे . सन २०१५ मध्ये आि अखेर ६ गुन्हे दाखल करुन ९ आरोपीींना अ्क करुन
रु.९०३९४०/- चा गु्खा िप्त करण्यात आला आहे .

(३) अन्न ि औषध प्रशासन याविभागाच्या अधधकाऱयाींना सोित घेिन
िेळोिेळी गप्ु त
ू
िातमीदारामार्फत मादहती काढून छापे ्ाकून आरोपीताींविरुध्द गुन्हे दाखल करण्यात आलेले
असून भविषयात दे खील गु्ख्याचा अिैध ररतया व्यापार करणारे , िाहतुक करणारे , साठिणूक

करणारे , विक्री करणारे इसमाींिाित मादहती काढून िास्तीत िास्त छापे ्ाकून कारिाई
करण्यात येत आहे.

___________
शेलुबािार, अनमसांग, ता.जि.वामशम येथे नवीन पोलीस चौिी सु क िरण्याबाबत
(२७)

१२७०४ (०७-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.रािेंद्र पाटणी (िारां िा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) शेलुिािार, अनससींग, ता.जि.िासशम येथे िाढतया गुन्हे गारीला आळा घालण्याकररता निीन

पोलीस चौकी सुरु करण्याची मागणी रोयामस्थ, लोकप्रनतननधी याींनी शासनाकडे ददनाींक २९
डडसेंिर, २०१४ रोिी िा तया सम
ु ारास केली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त मागणीनस
ु ार सदरहू निीन पोलीस चौकी सुरु करण्यािाित शासनाने
कोणता ननणफय घेतला िा घेण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
पोलीस ठाणे मींगरुळपीर अींतगफत शेलुिािार येथे

ता.जि.िासशम येथे पोलीस ठाणे कायफरत आहे .

पोलीस चौकी कायफरत असून अनससींग

(२) ि (३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
िोल्हापूर जिल््यातील पाचगावातील रािषी शाहू आश्रमशाळे तील
ववद्याथी सरु ि पवार याांचा झालेला मत्ृ यू
(२८)

१२८४९ (०८-०४-२०१५).

(हातिणांगले) :

श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजित ममणचेिर

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

(१) कोल्हापूर जिल््यातील पाचगािातील रािषी शाहू आश्रमशाळे तील अधधक्षकाींनी चोरीचा
आरोप केल्यामळ
ु े स्ित:ला पे्िन
ू घेतलेला विदयाथी सरु ि पिार याींचा ददनाींक ८ िानेिारी,
२०१५ रोिी िा तयासुमारास मतृ यू झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी ििािदार असणाऱयािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०७-२०१५) :(१) ि (२) प्रश्नात नमूद विदयार्थयांचे तयाचे दोन समत्र ि
आश्रम शाळा प्रमुख (रे क््र) याींच्या त्रासामुळे पे्िून घेतलेिाित गाींधीनगर पोलीस ठाणे येथे

ग.ु र.नीं. ०१/२०१५, भा.द.वि. कलम ११६, ३२३, ३५२, ३५५, ५०४, ५०६, ३४ प्रमाणे दद.०२/०१/१५
रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला. उपचारादरम्यान सदर विदयार्थयांचा ददनाींक ०८/०१/१५ रोिी
मतृ यू झाल्याने गुन््यात भा.दीं .वि. कलम ३०६ चा समािेश करण्यात आला.

सदर गुन््यातील ननषपन्न आरोपी रे क््र याींना अ्क करण्यात आली असन
ू ि इतर

विधी सींघषफ िालक याींना ताब्यात घेण्यात आले असून गुन््याचा तपास सुरु आहे .
(३) विलींि झालेला नाही.

___________
सौदया प्रसाधने बनववणाऱ्या नामाांकित िांपनीया बनावट
उत्पादनाची वव ी िरण्यात आल्याबाबत
(२९)

१३०४४ (०८-०४-२०१५).

अॅड.वारीस पठाण (भायडळा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) सौदयफ प्रसाधने िनविणाऱया प्रॉक््र ॲड गॅम्िल प्रा.सल. आखण लोरीयाल प्रा.सल. नामाींनकत
कींपनीच्या िनाि् उतपादनाची विक्री करणा-या

क्रॉर्डफ माकेमधील तीन दक
ु ानाींिर पोलीसाींनी

वि.स. १०३ (20)
धाड ्ाकून ३ लाख ५ हिार रुपये नकीं मतीची िनाि् उतपादने िप्त केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची सिफसाधारण कारणे कोणती ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०८-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) उपरोक्त प्रकरणी माता रमािाई आींिेडकर मागफ पोलीस स््े शन येथे स्था.ख.क्र.५/१५
कॉपीराई् ॲक्् कलम ५१, ६३ सह ट्रे डमाकफ ॲक्् कलम १०३, १०४ अन्िये गुन्हा नोंद करुन
तीन आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे .

प्रकरणी दक
ु ानाींिर छापा ्ाकुन सुमारे रुपये ३,५९,९८८/- नकीं मतीची िनाि् उतपादने

िप्त करण्यात आलेली आहे त.

िप्त करण्यात आलेल्या िनाि् उतपादनातील नमन
ु ा उतपादनाींची पडताळणी होिून

सींिींधधत कींपन्याकडून अहिाल अदयाप प्राप्त झालेला नाही. प्रस्तत
ु प्रकरणी नोंद गन्
ु ्याचा
तपास चालू आहे .

(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
नामशि पोलीस आयक्
ा सात नवीन पोलीस ठाणे स्थापन िरण्याबाबत
ु तालयातांगत
(३०)

१३६१७ (०७-०४-२०१५).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
काय :-

श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) नासशक पोलीस आयुक्ताींतगफत सात निीन पोलीस ठाणे स्थापन करण्यासाठी पोलीस
आयक्
ु त नासशक याींनी शासनास प्रस्ताि सादर केलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच नासशक पोलीस आयक्
ु तालयातील १ अनतररक्त पोलीस आयुक्त, पाच सहाय्यक
पोलीस आयुक्त याींच्यासह अधधकारी िगाफची िहुताींश पदे ररक्त असल्याचे माहे िानेिारी,
२०१५ मध्ये ननदशफनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) ि (२) िाित, शासनामार्फत कोणती कायफिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०५-२०१५) :(१) ि (२) अींशत: खरे आहे .
(३) पोलीस अधधक्षक, नासशक शहर याींचे अधधनस्त शासन ननणफय दद. ४.३.२०१४ अन्िये
पींचि्ी पोलीस ठाण्याचे विभािन करुन नविन म्हसरुळ पोलीस ठाणे ि भर ककाली पोलीस
ठाण्याचे विभािन करुन निीन मुींिई नाका पोलीस ठाणे ननमाफण करण्यािाित शासनाकडून
मान्यता समळालेली असून दद. ३.६.२०१५ अन्िये अधधसूचना प्रससध्द करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. १०३ (21)
पांढरपूर व मांगळवेढा (जि.सोलापूर) या तालुक्यात मो या प्रमाणात
(३१)

घरफोडी, दा क, िुगार, मटिा, अवैध वाहतुि सु क असल्याबाबत

१३७८७ (०७-०४-२०१५).

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपरू ि मींगळिेढा (जि.सोलापरू ) या तालक्
ु यात मोयाया प्रमाणात घरर्ोडी, दारु, िग
ु ार,
म्का, अिैध िाहतुक हे व्यिसाय मोयाया प्रमाणात सुरु असून ददिसेंददिस हे प्रकार िाढतच
असल्यामळ
ु े नागररकाींमध्ये सभतीचे ि दहशतीचे तसेच धचींतेचे िातािरण पसरले असल्याचे माहे
िानेिारी, २०१५ मध्ये िा तयादरम्यान आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकार रोखण्यािाित तसेच गुन्हे गाराींिर कठोर कारिाई करण्यािाित
शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
नमूद क्षेत्रात सन २०१४ मध्ये चोरुन लपून चालणाऱया अिैध धींदयाींिर कारिाई करण्यात

आली असून तयाचा तपसशल पुढील प्रमाणे आहे .

घरर्ोडीच्या ४३ दाखल गन्
ु हापैकी ६ गन्
ु हे

उघडकीस आणन
ू सम
ु ारे

१४१५००/- रु.

नकमतीचा मुदेमाल िप्त केला आहे . अिैध दारु च्या ५७६ प्रकरणात रु. ७६३२६४/- च्या
मुदेमाल िप्त करण्यात आला आहे . या कालािधीत िुगाराच्या ८० प्रकरणात १३२ आरोपीींना

अ्क करुन रु. ६५६२६/- नकीं मतीचा मुदेमाल िप्त केला आहे. अिैध प्रिासी िाहतक
ु ीचे ५१३
गुन्हे दाखल करुन रु. ४९५९००/- दीं ड आकारण्यात आला आहे .

(२) चोरुन चालणाऱया अिैध धींधाची मादहती काढून िेळोिेळी छापे ्ाकून कारिाई करण्यात
आली आहे . दारुिींदीचे एकापेक्षा िास्त गुन्हे असणारे लोकाींिर मुींिई दारुिींदी ९० प्रमाणे
प्रस्ताि पाठविण्यात आलेला आहे. तसेच सिफ पोलीस ठाणे प्रभारी अधधकारी याींना िेळोिेळी

अिैध धींदे चालणार नाही याची खिरदारी घेण्यािाित सूचना दे ण्यात आलेल्या आहे त. अिैध

धींधािाितची मादहती प्राप्त झाल्यानींतर लगेच स्थाननक गन्
ु हे अन्िेषण शाखेकडे अधधकारी ि
कमफचारी पाठिून कारिाई करण्यात येते. अिैध प्रिासी िाहतक
ू च्या एका िाहनाींिर एका पेक्षा
िास्त केसेस झालेल्या आहे त अशा िाहनाचे ननलींिनाचे प्रस्ताि पाठिून िाहन ननलींिनाची
कारिाई करण्यात येते.

अिैध धींदयाींना आळा घालण्यासाठी रात्रौगस्त नेमण्यात येते िािारपेठ ि महतिाचे
दठकाणी पोलीस कमफचाऱयाींचे पॉई् नेमण्यात आले आहे त. तयाचिरोिर दरोडा प्रनतिींधक,
पेट्रोसलींग कायफरत आहे

िँका, पतसींस्था सरार्ी दक
ु ानात सीसी्ीव्ही कॅमेरे ि अलामफ

िसविण्याच्या सूचना दे ण्यात आल्या आहे त. सींशनयत ि गुन्हे गारी प्रितृ तीच्या लोकाींची
हालचाली ि िास्तव्याची मादहती काढून तयाींचेविरुध्द प्रनतिींधातमक कारिाई केली िाते.

गािागािामध्ये रोयाम सरु क्षा दल स्थापन करुन तयाींना कायाया, सशट्टय
् ाचे िा्प करण्यात आले
अहे ि तयादिारे रात्रोगस्त करण्यात येते.
(३) विलींि झालेला नाही.
___________

वि.स. १०३ (22)

िराड, (जि.सातारा) येथे ननवडणुिीसाठी िताव्यावर असताना सांतोष
ननवत्ृ ती गवळी पोलीस नाईि मत
ृ झाल्याबाबत

(३२)

१३९२७ (०८-०४-२०१५).

श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा

िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) कराड, (जि.सातारा) येथे सन २०१४ मधील विधानसभा ननिडणुकीसाठी कतफव्यािर
असताना ि ततकालीन मा.मुख्यमींत्री दौऱयािर असताना िाहतक
ननयमन करणाऱया सींतोष
ू

ननितृ ती गिळी पोलीस नाईक याींचा ददनाींक २४ सप््ें िर, २०१४ रोिी कीं्े नरने धडक ददल्याने
मत
ृ झाल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्नेत कतफव्यािर असताींना मत
ृ झालेल्या मत
ृ ाींच्या कु्ुींबियाींना आधथफक

मदत समळािी म्हणून ननिडणूक ननणफय अधधकारी याींचेकडे मागणी केली असून तदनुसार
मत
ृ ाींच्या कु्ुींबियाींना आधथफक मदत दे णेिाित कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) अदयाप कोणतीच कायफिाही केली नसल्यास विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०७-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदर घ्नेत कतफव्यािर असताना मत
ृ झालेल्या मत
ृ ाच्या कु्ुींबियाींना आधथफक मदत
समळािी म्हणून महामागफ िाहतक
शाखा, कराड याींनी िा.क्र.३२५/२०१४ दद. ३१/१०/२०१४
ु

अन्िये मा.जिल्हा अधधकारी तथा ननिडणक
ू ननणफय अधधकारी याींचेकडे पत्रव्यिहार केल्याची
मादहती समळाली आहे . तसेच मत
पोलीस कमफचाऱयाींचे िारसाींना विम्याचे क्लेम कामी
ृ
आिश्यक असणारी सिफ कागदपत्रे पोलीस विभागाकडून पुरविण्यात आलेली आहे त.
(३) विलींि झालेला नाही.

___________
मधुस्वप्न बािार पेठ, आगाशी (ता.वसई, जि.ठाणे) येथील
ममनाक्षी ज्वेलसावर दरोडा पडल्याांबाबत

(३३)

१४०७८ (०८-०४-२०१५).

श्री.अतल
भातडळिर (िाांहदवली पूव)ा :
ु

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मधुस्िप्न िािार पेठ, आगाशी (ता.िसई, जि.ठाणे) येथील समनाक्षी ज्िेलसफिर ददनाींक २८
िून, २०१४ रोिी मध्यरात्री दरोडा पडला असल्याचे ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिफ सोन्या-चाींददचे दागीने ि रोख रक्कम ददड को्ी रुपयाींचा मुदेमाल चोरला
असल्याची तक्रार दे ण्यात आली आहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी पेासलसाींनी कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. १०३ (23)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१५) :(१) समनाक्षी ज्िेलसफ या दक
ु ानात ददनाींक २८.०६.२०१४ ते
ददनाींक २९.०६.२०१४ च्या दरम्यान दरोडा पडलेला नसून घरर्ोडी झाल्याचे ननदशफनास आले
आहे .

(२) सदर घरर्ोडी चोरीच्या गुन््यात १,१०,००,०००/- रुपयेचा सोन्या चाींदीचा एैिि चोरीस
गेला आहे.

(३) सदर प्रकरणी अनाफळा पोलीस स््े शन येथे गुरक्र९०/२०१४ भादीं वि कलम ४५४,४५७, ३८०,
३४ प्रमाणे ददनाींक ०९.०६.२०१४ रोिी दाखल करण्यात आलेला आहे .
सदर प्रकरणी दोन आरोपीींना

अ्क करण्यात आलेली असन
ू ३२९ रोयॅम सोन्याची लगड

नकीं मत सुमारे रुपये ८,८८,०००/- चा माल हस्तगत करण्यात आलेला आहे .
आहे .

सदरच्या गुन््यातील इतर पादहिे आरोपीींच शोध चालू असून सदरचा गुन्हा तपासाधीन

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
राज्यातील उच न्यायालयासह ववववध न्यायालयाांम्ये पायाभूत सुववधाांया अभावामळ
ु े
न्यायालयीन िमाचारी, याधचिािते याांची होत असलेली गैरसोय

(३४)

१४३२७ (१०-०४-२०१५).

अॅड.वारीस पठाण (भायडळा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) राज्यातील उच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयाींमध्ये पायाभूत सुविधाींच्या अभािामुळे
न्यायालयीन कमफचारी, याधचकाकते याींची गैरसोय होत असल्याचे माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये
िा तया दरम्यान ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या पायाभूत सुविधाींसाठी ५.३७ को्ी रुपयाींचा ननधी अथफ विभागाकडून मींिूर
होनन तो अदयाप दे ण्यात आला नाही तसेच वपण्याचे शुध्द पाणी उपलब्ध व्हािे याकरीता
िॉ्र प्युररर्ायर सािफिननक िाींधकाम विभागाने खरे दी करुनही ते लािले नाही, हे ही खरे आहे
काय,
(३)

तसेच

सामान

तपासणारे

स्कॅनर

िसविण्यात

न

आल्याने

न्यायाधीश,

कमफचारी,

याधचकाकते याींची सुरक्षा धोक्यात आल्याने शासनातर्े आितागायत कोणती कायफिाही
करण्यात आली िा येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०८-२०१५) :(१) होय.
(२)

राज्यातील

न्यायालयामध्ये

पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याच्या

दृष्ीने मा.उच्च

न्यायालयाच्या मागणीनुसार राज्यातील विविध न्यायालयाींमध्ये न्यानयक अधधकारी/कमफचारी,

अधधिक्ता आखण पक्षकाराींसाठी (मदहला ि पुरुषाींसाठी स्ितींत्रणे ि अींपगासाठी) पुरेशी
प्रसाधनगह
ृ े ि िैठक व्यिस्थेकरीता शासन ज्ञापन क्र. याधचका-१२१४/प्र.क्र.२१४/कायाफ-११,
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दद.२१ एवप्रल, २०१५ अन्िये रु. १३,६४,३९,०००/- इतका ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेला
आहे .
शासनाने विविध जिल्हा ि तालक
ु ा न्यायालयाच्या दठकाणी ३२५ िॉ्र कुलसफ ि २६५

िॉ्र प्युरीर्ायर उपलब्ध करुन ददले आहे त. साधारण १२६ िॉ्र कुलसफ ि ११० प्युरीर्ायर
िसविण्यात आले आहे त.

(३) सन २०१३-१४ मध्ये ४ नग Fixed X-Ray Baggage Scanner खरे दी करण्याकरीता
अनुदान मींिूर करण्यात आले होते. तथावप ननिददा प्रनक्रया दद. ३१/३/२०१४ पयंत पूणफ न
झाल्यामळ
ु े ननधी व्यपगत झाला. सन २०१३-१४ मध्ये चालू केलेली ननविदा प्रनक्रया सन २०१४-

१५ मध्ये चालू ठे िण्यात आली तयापैकी पात्र ठरलेल्या ननविदाकाराींच्या ननविदा उघडण्यात
आल्या.

सिाफत

कमी

ननविदाराची

ननविदाही

रुपये

पाच

लाखापेक्षा

िास्त

असल्याने

दद.२०/५/२००९ च्या शासन ननणफयातील तरतुदीनस
ु ार खरे दी ससमतीने सदर प्रकरण राज्य
स्तरीय खरे दी ससमतीसमोर ठे िले. राज्य स्तरीय खरे दी ससमतीचे ४ Fixed X-Ray Baggage

Scanner खरे दीचे पत्रददनाींक १/४/२०१५ रोिी प्राप्त झाले. तथापी, सन २०१४-१५ चा ननधी
दद.३१/३/२०१५ रोिी व्यपगत झाला तयामुळे सदर खरे दी करता आला नाही.

राज्या िावषफक योिना सन २०१५-१६ अींतगफत ४ नग ि आधुननकीकरण

(पुनजिफिीत

योिना) अींतगफत १ नग, असे एकूण ५ नग Fixed X-Ray Baggage Scanner खरे दी
करण्याचे प्रस्तावित असन
ू शासनाकडे मींिरू ीकरीता प्रस्ताि पाठविण्यात आला आहे . सदर
प्रस्तािास शासनाची मींिूरी प्राप्त होताच खरे दीची कायफिाही सुरु करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
मुांबई उपनगरातील अांधेरी (पजश्चम) येथील आझाद लेन, सी.डी.बफीवाला, दादाभाई रोड, मलांि
(३५)

रोड येथे अनधधिृतपणे िड वाहने मोठया प्रमाणात पािा िरीत असल्याबाबत

१४५९३ (०७-०४-२०१५).

श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मींि
ु ई उपनगरातील अींधेरी (पजश्चम) येथील आझाद लेन, सी.डी.िर्ीिाला, दादाभाई रोड,

सलींक रोड मध्ये मोठया प्रमाणात अनधधकृतपणे िड िाहने मोठया प्रमाणात पाकफ करीत
असल्याचे माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये िा तया दरम्यान ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदर मागाफिर अनधधकृत पाकफ केलेल्या िड िाहनाींमळ
ु े िाहतक
ु ीस मोठा
अडथळा ननमाफण होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

मागाफिरील

अनधधकृतपणे

पानकंग

केलेली

िड

िाहने

ह्विण्यािाित शासनातर्े कोणतया प्रकारची कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

कायमची
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०७-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) ि (३) सदर मागाफिरील अनधधकृत िड िाहनाींच्या पानकंगमळ
ु े काही दठकाणी िाहतक
ू ीस
अडथळा ननमाफण होतो.

या मागाफच्याकडेला उभी राहणारी हलकी ि िड िाहने तया पररसरातील रदहिाशाींची
आहे त. या िाहन मालकाींना भारतीय दीं ड विधान सींदहता, कलम १४९ नोद्सा दे ण्यात आल्या
आहे त. तसेच, या मागाफिर िाहतक
ू ननयमनासाठी दठकदठकाणी िाहतूक पोलीस अींमलदाराींची
नेमणक
ू केली िाते. अनधधकृतररतया पाकफ केलेल्या िाहनाींिर साततयाने कारिाई केली िाते.

अनधधकृतररतया पाकफ केलेल्या िाहनाींिर साततयाने कारिाई केली िाते. सदयजस्थतीत आझाद
लेन ि न्यू सलींक रोडिर कोणतयाही प्रकारची िड िाहने पाकफ होत नाहीत. िर्ीिाला मागफ रुीं द

असल्यामळ
ु े रदहिाशाींच्या हलक्या िाहनाींमुळे िाहतूकीस अडथळा होत नाही. दादा भाई मागाफिर

उभी राहणारी िड िाहने ट्यसू लप स््ार हॉ्े ल येथील पे ॲण्ड पाकफ मध्ये उभी करण्यािाित
सूधचत करण्यात आले असन
ू अनधधकृत पाकफ केलेल्या िाहनाींिर भारतीय दीं ड विधान सींदहता,
कलम १४९ नुसार नोद्सा दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
मुांबई येथे बनावट िागद पत्राव कन ववववध िांपन्याांचे दहा हिाराांवर मसमिाडा
वविणाऱ्या रॅिेटवर टॉम्बे पोमलसाांनी िारवाई िेल्याबाबत.

(३६)

१४७४५ (०७-०४-२०१५).

श्री.िगदीश मुळीि (वडगाव शेरी), श्री.राधािृष्ट्ण ववडे-पाटील

(मशडी), श्री. कपेश म्हात्रे (मभवांडी पूव)ा :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुींिई येथे िनाि् कागद पत्रािरुन विविध कींपन्याींचे दहा हिाराींिर ससमकाडफ विकण्या-या

रॅके्िर ्ॉम्िे पोसलसाींनी कारिाई केल्याचे माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये ननदशफनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) सदर प्रकरणात एक ियया कींपनीचा सेल्स मॅनेिरही समाविष् होता, तयाची र्ेसिक
ु दिारे
परदे शातील अनेक व्यक्तीशी सींपकफ असल्याची िािही समोर आली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची सिफसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०५-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदर गुन््यात ्ा्ा डोकोमे या ्े सलकॉम सेिा पुरिणाऱया कींपनीचे सेल्स मॅनेिर याींचा

सहभाग असल्याचे स्पष् झाले आहे . तथावप र्ेसिुक दिारे परदे शातील अनेक व्यक्तीींशी
तयाींचा सींपकफ असल्याचे स्पष् झालेले नाही.

(३) सदर प्रकरणामध्ये ट्रॉम्िे पोलीस ठाणे येथे गरु क्र. २५/१५ कलम ४२०, ४६५, ४६६, ४६७,

४६८, ४७१, ४७४, ३४ भादीं वि सह कलम ४३ (ए) (िी), (आय) (िे), ६६, ६७ मादहीत ि तींत्रज्ञान

वि.स. १०३ (26)
कायदा २००० अन्िये गुन्हा नोंद करण्यात आला असन
ू आता पयंत १० आरोपीींना सदर
गुन््यात अ्क करण्यात आलेली आहे . सदरचा गुन्हा तपासाधीन आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
िुलाबा पररसराम्ये मोठया प्रमाणावर िड व डािगी वाहने
अनधधिृतपणे उभी िेली िात असल्याबाबत

(३७)

१५१०९ (०७-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राि परु ोहहत (िुलाबा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) कुलािा पररसरामध्ये मोठया प्रमाणािर िड ि खािगी िाहने अनधधकृतपणे उभी केली
िात असल्याचे स्थाननक रदहिाशी ि स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी याींनी िारीं िार तक्रारी ददल्या
आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) तयामुळे िाहतुकीची गींभीर समस्या तसेच मुलभूत सुविधाींिर अडथळा ननमाफण होत आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर िड ि खािगी िाहनाच्या अनधधकृत पानकफगसींिधात शासन ठोस कारिाई
करणार आहे काय,

(४) असल्यास, तयाचे स्िरुप काय,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०७-२०१५) :(१) होय.
(२), (३) ि (४) मुींिई शहरातील िाढतया िाहन सींख्येमुळे मोयाया प्रमाणात खािगी िाहने
रस्तयािर अनधधकृतपणे उभी केली िातात. अशा िाहनाींिर सातयाने कारिाई करण्यात येते ि
िाहतूकीस अडथळा होणार नाही याची दक्षता घेतली िात आहे .

चालू िषाफमध्ये कुलािा िाहतूक विभागाच्या हदीमध्ये िड ि खािगी िाहनाींच्या

अनधधकृत पानकंगिाित एकूण १५,२९९ िाहनाींिर कारिाई करण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
िालना (जि.औरां गाबाद) येथील वटे श्वर ॲग्रो ररअर इस्टे ट
िांपनीने १११ िणाांना गांडा घातल्याबाबत
(३८)

१५८२०

(०७-०४-२०१५).

श्री.भाऊसाहे ब

पाटील

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

-

धचिटगाांविर

(वैिापूर) :

(१) िालना (जि.औरीं गािाद) येथील ि्े श्िर ॲरोयो ररअर इस््े ् कींपनीने १११ िणाींना गींडा
घातल्याचा प्रकार नक
ु ताच माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

वि.स. १०३ (27)
(२) असल्यास, धचतेगाि येथील नागररकाींची साडेतीन लाखाींची र्सिणक
झाल्याची तक्रार
ू
ससडको पोलीस ठाण्यात दाखल केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले, तदनस
ु ार दोषी
व्यक्तीिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०७-२०१५) :(१) ि (२) होय,
प्रश्नात नमद
ू प्रकरणी प्राप्त तक्रारीिरुन ि्े श्िर ॲरोयो ॲन्ड रीअल इस््े ् प्रा.सल.

कींपनीच्या ३ सींचालकाविरुध्द पोलीस स््े शन ससडको, औरीं गािाद येथे गु.र.नीं. २४/२०१५
भा.द.वि. कलम ४०६, ४२०, ३४ प्रमाणे दद. २२/०१/२०१५ रोिी गुन्हा दाखल आहे.

(३) ि (४) दाखल गुन््याच्या तपासात १ आरोपी सींचालकास अ्क करुन कींपनीचे दस्ताऐिि

ि सींगणक िप्त करण्यात आले आहे त. उपलब्ध परु ाव्यािरुन कींपनीच्या सींचालकाींनी

नर्याफदीसह १११ लोकाींकडून आकषफक परताव्याचे आसमष दाखिन
ू तयाींची रु.६३५४५००/- ची
र्सिणूक केल्याचे प्रथमदशफनी आढळून आले आहे . इतर २ आरोपी र्रार असून तयाींचा
मोिाईल कॉल रे कॉडफ समळिन
ू तयाींना अ्क करण्याची कायफिाही सुरु आहे . सिि प्रकरणाचा
तपास सुरु आहे.

___________
िल्याण (जि.ठाणे) तालक्
ु यातील पोलीस पाटीलाांची ररक्त पदे

(३९) १५८४५ (०७-०४-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) कल्याण (जि.ठाणे) तालुक्यातील ििळपास १२४ महतिाच्या गािाींपैकी ४० गािामध्ये

पोलीस पा्लाींची पदे ररक्त असल्याचे माहे डडसेंिर २०१४ मध्ये िा तया दरम्यान ननदशफनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गािा-गािाींमध्ये सुरषितक्षततेचा गींभीर प्रश्न ननमाफण झाला असून सरकारी
नोक-याींकरीता आिश्यक असणारा पोलीस पा्लाींचा ितफिणूकीचा दाखला समळणे दरु ापस्त झाले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास सदर पोलीस पा्लाींची पदे भरण्यािाित कोणती कायफिाही केली िा करण्यात
येत आहे
(४) नसल्यास विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०७-२०१५) :(१) कल्याण तालुक्यातील १२४ गािाींपैकी ३९ गािाींची पदे
ररक्त आहे त.

(२) अशी िाि ननदशफनास आलेली नाही.
(३) ि (४) कल्याण उपविभागननहाय बिींदन
ु ामािली तयार करण्याचे काम सुरु असून
बिींदन
ु ामािली अींनतम झाल्यानींतर सदर पदे भरण्यात येणार आहे.
___________

वि.स. १०३ (28)

हादगाांव तामसा (जि.नाांदेड) या रस्त्यावर ववना परवाना वव ीसाठी
(४०)

आणलेला डत साठा िप्त िेल्याबाबत

१६००३ (०७-०४-२०१५).

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) हदगाींि तामसा (जि.नाींदेड) या रस्तयािर कोणतेही अधधकृत कागदपत्र नसताींना विना
परिाना विक्रीसाठी आणलेले पाच लाख रुपये नकीं मतीचा खत साठा ट्रकसह दद. ७.१.२०१५
रोिीच्या सुमारास िप्त करण्यात आला, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच हदगाींि येथे ददनाींक ३० िानेिारी, २०१५ च्या सम
ु ारास िोगस रासायननक खताचा
ट्रक पकडण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणातील दोषीींिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०७-२०१५) :(१) ि (२) कृवष अधधकारी ि गण
ु ननयींत्रण ननररक्षक,
पींचायत ससमती हादगाींि याींचे तक्रारीिरुन दद.३१/०१/२०१५ रोिी अधधकृत कागदपत्र नसताींना

विनापरिाना विक्रीसाठी आणलेला खताच्या िॅगा ि िॉक्स ि ट्रक असे एकूण रु.१८,२६९३५/नकमतीचा मुदेमाल पकडला आहे .

(३) प्रकरणी पोलीस स््े शन हादगाींि येथे दद.३१/०१/२०१५ रोिी गु.र.नीं.०५/२०१५ भा.द.वि.

कलम ४२०, ३४ सह कलम ३/७ अतयािश्यक िस्तू कायदा १९५५ ॲक्् प्रमाणे ५
आरोपीविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपी अ्क करणेिर तपासािर आहे .
(४) विलींि झालेला नाही.

___________
नाांदेड ग्रामीण पोलीस स्टे शन हद्दीतील बोंढार रस्त्यालगत स्थाननि गुन्हे शाडेया िमाचाऱ्यानी
है द्राबाद येथन
ू िनावराांची चरबी वव ीसाठी घेऊन येणारा रि िप्त िेल्याबाबत

(४१)

१६००४ (०७-०४-२०१५).

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) नाींदेड रोयामीण पोलीस स््े शन हदीतील िोंढार रस्तयालगत स्थाननक गुन्हे शाखेच्या

कमफचाऱयाींनी ददनाींक २९ िानेिारी, २०१५ रोिीच्या सम
ु ारास है र कािाद येथून िनािराींची चरिी
वितळिन
ू ती डालडा म्हणन
ू विक्रीसाठी घेनन येणारा ट्रक िप्त केला, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, याप्रकरणी कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,

(३) अदयाप कारिाई केली नसल्यास विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०७-२०१५) : (१) होय,
(२) प्रकरणी ४ आरोपीींविरुध्द पोलीस स््े शन नाींदेड रोयामीण येथे गु.र.नीं. ३३/२०१५ भा.द.वि.

कलम २३८, २७०, २७२, २७८, ३४ नुसार गुन्हा दाखल आहे. आरोपीींना अ्क करुन तपास

वि.स. १०३ (29)
केला असून तपासाअींती यातील सिफ आरोपीविरुध्द न्यायालयात दोषारोपत्र दद.०२/४/२०१५ रोिी
दाखल केले आहे .

(३) विलींि झालेला नाही.
___________
अहमदनगर जिल््यात गेल्या १०० वषााहून अधधि िाळ गोमाता सांरक्षण व सांवधानाचे िाम
िरणा-या गोरक्षण पाांिरापोळ सांस्थेत मो या प्रमाणावर रष्ष्ट्टाचार झाल्याबाबत

(४२)

१७३२६

(मुांबादे वी) :

(१०-०८-२०१५).

श्री.भाऊसाहे ब

िाांबळे

(श्रीरामपरू ),

श्री.अममन

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पटे ल

(१) अहमदनगर जिल््यात गेल्या १०० िषाफहून अधधक काळ गोमाता सींरक्षण ि सींिधफनाचे
काम करणा-या गोरक्षण पाींिरापोळ सींस्थेत मोयाया प्रमाणािर रष्ाचार झाल्याचे ददनाींक २२
एवप्रल, २०१५ रोिी िा तयासुमारास ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सध्याच्या पदाधधकारी ि सींचालक याींच्या आधथफक रष्ाचाराने सींस्था डिघाईस
आली असून िािार भािापेक्षा चढ्या भािाने गायीच्या दध
ु ाची विक्री करुनही सींस्था साततयाने
तोट्यात असल्याचे दाखविले िात असल्याचे आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरील सींस्थेत अनेक प्रकारे मोयाया प्रमाणािर गैरव्यिहार झाला असल्याने
सींस्थेच्या दहताच्या दृष्ीने रस्तयािर उतरुन अींदोलन करण्याचा इशारा प्रससध्द उदयोगपती
नरें र क नर्रोददया, रािेंर क चोपडा, आनींद िोगाित, रमेश वपतळे आदीनी ददला आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीच्या अनुषींगाने गैरव्यिहार ि
रषट्राचार करणाऱयानिर कोणती कारिाई करण्यात आली आहे िा येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची सिफसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०३-२०१६) :(१) श्री. रािेंर क चोपडा ि इतर याींनी एवप्रल, २०१५ मध्ये
पत्रकार पररषद घेतली होती. तयािेळेस ितफमानपत्रात न्यासामध्ये रष्ाचार झाला आहे , अशा
िातम्या प्रससध्द झाल्या होतया.
(२) सन २०१४-१५ च्या लेखापरीक्षणाअींती न्यासामध्ये रुपये २६,०४,७१३ इतक्या रुपयाींची तू्

ददसन
ू आली. मात्र कागदपत्र तपासली असता िािारभािानेच दध
ु ाची विक्री केली असल्याचे
ननदशफनास आले आहे .

(३) श्री. रािेंर क चोपडा ि इतर याींनी दद. १३.६.२०१५ रोिी सदर सींस्थेच्या काराभाराविषयीच्या
कागदपत्राच्या मागणीसाठी उपोषणास िसण्याचा इशारा ददला होता. तसेच अशा प्रकारच्या
आशयाचे पत्र सन २०१२ मध्ये अहमदनगर कायाफलयात प्राप्त झाले होते.
(४) या सींदभाफत अहमदनगर कायाफलयाने चौकशी केली असता सींस्थेत कोणताही रष्ाचार
झाला असल्याचे आढळून आलेले नाही.
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. १०३ (30)

चािूर पांचायत सममतीया समाि िल्याण ववभागातून
पत्रे डरे दी व्यवहारात अपहार झाल्याबाबत

(४३)

२६१०७ (३०-०७-२०१५).

श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चाकूर पींचायत ससमतीच्या समाि कल्याण विभागातन
ू पत्रे खरे दी व्यिहारात सात लाख
रुपयाींचा

अपहार

केल्याप्रकरणी

दोन

ग्विकास

अधधकारी,

मािी

सभापतीींसह

अकरा

िणाींविरुध्द ददनाींक १० िन
ू , २०१५ रोिी िा तया सुमारास गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाफत शासनाने चौकशी केली आहे , तयात काय आढळून आले,ि तद नस
ु ार
शासन स्तरािर काय कायफिाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१५-१०-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) यािाित जिल्हा पररषद, लातूर स्तरािर प्राथसमक चौकशी करण्यात आली सदर

चौकशीअींती सींिींधधत अधधकारी/कमफचारी याींच्याविरुध्द पोलीस स््े शन, साकूर येथे गुन्हा दाखि
करण्यात येनन सींिींधधताींिर सशस्तभींगाची कारिाई करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.
___________
उमरगा तालुक्यातील (जि.उस्मानाबाद) रा.म.मा. ९ ते एिोंडी (ि)
ते पळसगाव ते नागराळ या रस्त्याची दरु वस्था झाल्याबाबत

(४४)

२६१५७ (१७-०८-२०१५).

श्री.ज्ञानराि चौगल
ु े (उमरगा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उमरगा तालक्
ु यातील (जि.उस्मानािाद) रा.म.मा. ९ ते एकोंडी (ि) ते पळसगाि ते

नागराळ या रस्तयाची दरु िस्था झालेल्या कारणाने पररसरातील नागररकाींना गैरसोयीचा सामना
करािा लागत असल्यािाित ि सदर रस्तयाच्या सध
ु ारणेचे काम तातडीने हाती घेणेिाित

उमरगा-लोहारा येथील स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी कायफकारी असभयींता, जि.प.िाींधकाम
विभाग, उस्मानािाद याींना ददनाींक २१ ऑक््ोिर, २०१३ रोिी िा तयासम
ु ारास लेखी पत्रादिारे
सुधचत केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनुषींगाने सींिींधधतािर कोणती कायफिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. १०३ (31)
श्रीमती पांििा मुांडे (०७-१०-२०१५) :(१) लखी पत्र ददले आहे.

(२) ि (३) रा.म.पा ९ ते एकोंडी (ि) ते पळसगाि रस्ता हा इजिमा ११५ दिाफचा असन
ू तयाींची
एकूण लाींिी १२.६० नक.मी. इतकी आहे .

सदर लाींिीपैकी ०/१०० ते ०/५०० लाींिीतील रस्तयाींच्या दरु
ु स्तीचे जिल्हा िावषफक योिना

राज्य मागफ ननधी अींतगफत रु.१०.०० लक्ष नकीं मतीचे काम पुणफ करण्यात आले आहे . नक. मी
६/०० ते ६/५०० या भागाचे डाींिरी नुतनीकरणाचे काम माचफ २०१३ मध्ये ६/०० ते ६/५०० ते
१२/६०० या एकूण ११.६०० नक.मी. लाींिीची दरु
ु स्ती आिश्यक आहे. जिल्हा पररषदे ला विविध

योिनाींमधन
ू प्राप्त होणाऱया ननधी ि ननकषाचा अधधनतेने सदरचे काम प्राधान्य क्रमाने उधचत
योिनेतून हाती घेण्याचे जिल्हा पररषदे चे ननयोिन आहे .
___________
िळगाांव जिल््यातील धगरणा हव मन्याड हया िन्
ु या प्रिल्पाया
िालवे व प्रिल्प द क
ु स्तीसाठी योिना राबववण्याबाबत

(४५)

२६२८४ (१७-०८-२०१५).

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िळगाींि जिल््यातील धगरणा हि मन्याड हे १९६० च्या दशकातील िुन्या प्रकल्पाच्या

कालिे ि प्रकल्प दरु
ु स्तीसाठी खास योिना राििन
ू प्रकल्प पाणी िापर सींस्थाींना हस्ताींतररत
करण्यात आली अशी मागणी ददनाींक १९ मे, २०१५ रोिी मा.िलसींपदा मींत्री याींचे स्थाननक
लोकप्रनतननधीींनी एक प्रस्ताि पत्रादिारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या मागणी सींदभाफत कोणता ननणफय घेतला आहे ि तयाअनुषींगाने कोणती
कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२६-१०-२०१५) :(१) होय.
(२) विशेष दरु
ु स्ती ि विस्तार ि सुधारणा अींतगफत प्रस्तत
ू कामे करण्याचे ननयोजित आहे.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
धचपळूण व सांगमेश्वर (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील ग्रामपांचायत अांतगात
(४६)

िायारत असणा-या िमाचा-याांना सोयीसवु वधा ममळण्याबाबत

२६३०४ (१७-०८-२०१५).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

धचपळूण

ि

सींगमेश्िर

(जि.रतनाधगरी)

तालक
ु यातील

सन्माननीय ग्रामवविास

रोयामपींचायत

अींतगफत

कायफरत

असणाऱया कमफचा-याींना नकमान िेतन, महागाई भतता, भविषय ननिाफह ननधी, सेिा पुस्तक
भरणे आदी िािीींची अींमलििािणी होत नाही, हे खरे आहे काय,

वि.स. १०३ (32)
(२) असल्यास, सदर अींमलििािणी अभािी सींिधीत रोयामपींचायत कमफचा-याींचे नुकसान होत
असल्याने तयाींनी यािाित विनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०७-१०-२०१५) :(१) अींशतः खरे आहे.

धचपळून तसेच सींगमेश्िर तालुक्यातील रोयामपींचायत अींतगफत असणा-या सिफ कमफचा-याींना

नकमान िेतन ददले िात आहे . आधथफकदृष्या सक्षम असलेल्या धचपळून तालुक्यातील १३०
रोयामपींचायतीपैकी ३५ रोयामपींचायतीींना तसेच सींगमेश्िर तालक्
ु यातील १२६ रोयामपींचायतीपैकी ४५
रोयामपींचायतीींना महागाई भतता/विशेष भतता ददला िात आहे . तसेच सिफ रोयामपींचायतीींमधील

कमफचा-याींचा भविषय ननिाफह ननधी कपात करण्यात येत असून तयाींची सेिाींपुस्तके दे खील
अदयाित करण्यात आलेली आहे त.
(२) हे खरे नाही.
(३) यािाित तालक
ु ा स्तरािरुन रोयामपींचायतीींना कमफचा-याींचे भविषय ननिाफह ननधी कपात
करणे, सेिापुस्तके अदयाित करणे तसेच ज्या रोयामपींचायतीचे उतपन्न कमी आहे तया
रोयामपींचायतीींना उतपन्न िाढविण्यािाितच्या सूचना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
चाळीसगाव (जि.िळगाांव) पांचायत सममती अांतगात १३ व्या ववत्त आयोग तसेच शेषफांड
(४७)

अनुदान रक्िमेचे समान ननधीचा वाटप िरण्याबाबत

२६४३८ (१७-०८-२०१५).

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चाळीसगाि जिल्हा िळगाींि पींचायत ससमती अींतगफत १३ व्या वितत आयोग तसेच शेषर्ींड
अनुदान रक्कमेचे समान ननधीची िा्प करण्यात आले नसल्याने या सींदभाफत मोयाया प्रमाणत
नुकसान झाल्याचे नक
ु तेच ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननधी कशा प्रकारे वितरीत केला आहे यािाितचे पींचायत ससमतीच्या
माससक सभेचा अहिाल दे ण्यात आहे अशी मागणी पींचायत ससमती सदस्या (करगाि गण)
सौ.सुिणाफ धनींिय माींडोळे याींनी ददनाींक ५ मे, २०१५ रोिी िा तया सुमारास ग्विकास
अधधकारी, पींचायत ससमती, चाळीसगाि याींच्याकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर इनतितृ तीची प्रत तयाना अदयापही दे ण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, तयाची कारणे काय आहे त ि यािाितची सदय:जस्थती काय आहे ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१५-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही.

(२) यािाितीत प्रतयेक मागील सभेच्या इनतितृ ताची प्रत पढ
ु ील मदहन्याींच्या माससक सभेच्या
कायफसूचीसोित सदस्याींना पुरविण्यात येत.े तसेच मागील सभेचे इनतितृ त िाचून कायम

वि.स. १०३ (33)
करण्याकररता दे खील सिफ सदस्याींना मागील मासीक सभेच्या इनतितृ ताींची प्रत पुरविण्यात येत.े

तयानुषींगाने सिफ सदस्याींना इनतितृ ताची प्रत पुरविण्यात आलेली आहे . यािाितीत पींचायत
ससमतीच्या कोणतयाही सदस्याींनी विरोध केलेला नाही अथिा अशी तक्रार दे खील केलेली नाही.
(३) नाही.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
राज्य शासनाने सु क िेलेल्या रोिगार हमी योिनेतील सुमारे ७०० िामे अपूणा असून यात
(४८)

िालना जिल््यांतील १७ िामे प्रलांबबत असल्याबाबत

२६५८५ (१७-०८-२०१५).

श्री.अिन
ुा डोतिर (िालना) :

सन्माननीय रोिगार हमी

योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने सुरु केलेल्या रोिगार हमी योिनेतील सुमारे ७०० कामे अपूणफ असून यात
िालना जिल््यींती १७ कामे प्रलींबित आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरची कामे प्रलींबित असण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, ही कामे तातडीने पूणफ करण्याकररता तसेच स्थाननकाींना कामे उपलब्ध
करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-१०-२०१५) :(१) होय.

िालना जिल््यातील िन्
ु या रोिगार हमी योिनेतील १७ कामे प्रलींबित होती. तयापैकी २

कामे रोहयोतून पूणफ करणे शक्य नसल्याने दद. २०.८.२०१४ रोिी िगळण्यात आली आहे त. तर
उिफररत १५ कामे प्रलींबित आहे त.

(२) सदर कामे प्रलींबित असण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे आहे त.
१- काम न्यायप्रविष्

१- काम िनहरकतीमुळे

१०- कामे शेतकरी / स्थाननकाींच्या विरोधामुळे
३- कामे प्रगतीपथािर

(३) ि (४) सदर कामाींचे अकुशल मींिुरी भाग पूणफ झाले आहे त. तयामुळे या कामात
स्थाननकाींना रोिगार उपलब्ध करुन दे ण्याचा प्रश्न नाही. उिफररत कामे ही कुशल कामे आहे त.
िी कामे भूसींपादनाअभािी प्रलींबित आहे त. अशा प्रकरणाची भस
ू ींपादनाची कायफिाही चालू आहे.
___________

इांदीरा आवास घरिुल योिनेअांतगात मालवण (जि.मसांधद
ु ग
ु )ा तालक्
ु यातील
सुमारे १२०० लाभार्थयाांया यादीस मांिूरी ममळण्याबाबत

(४९)

२६७४८ (१७-०८-२०१५).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सनु नल मशांदे (वरळी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इींदीरा आिास घरकुल योिनेअींतगफत मालिण (जि.ससींधुदग
ु )फ तालुक्यातील सम
ु ारे १२००
लाभार्थयांनी घरे उभारुन दोन िषाफचा कालािधी लो्ला, तरी अदयापपयंत शासनाने सदर

वि.स. १०३ (34)
लाभार्थयांच्या यादीस मींिूरी न ददल्याने लाभाथी किफिािारी झाले असल्याची गींभीर िाि माहे
िून, २०१५ च्या दस
ु ऱया आठिययात ननदशफनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, विभागीय आयक्
ु त, कोकण विभाग याींच्या कायाफलयाच्या पथकाने सदर
घरकुलाींची पहाणी दे खील केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर पहाणीत काय आढळून आले आहे आखण सदरहू घरकुलाींना तातडीने
मींिूरी समळण्यािाित शासनाने आितागायत कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) असल्यास, सदर घरकुलाींच्या मींिूरीस अक्षम्य ददरीं गाई करणाऱया अधधकाऱयाींिर कोणती
कारिाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे ,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१४-१०-२०१५) :(१) होय.

तथावप, इींददरा आिास योिनेंअींतगफत मालिण, जि.ससींधद
ु ग
ु फ तालक्
ु यातील १२०० घरकुले

नूसन केिळ १९७ घरकुलाींच्या सींदभाफतील िाि आहे .
(२) होय.

(३) जिल्हा स्तरािरुन पडताळणी केली असता ग् विकास अधधकारी, मालिण याींनी इींददरा
आिास योिनेअींतगफत मींिूर केलेल्या २७० घरकुनलाींपक
ै ी १९७ घरकुले विभागीय आयुक्त याींनी
मींिरू केलेल्या प्रनतक्षा यादीमधील नसल्याची िाि ननदशफनास आली आहे . सदय:जस्थतीत
विभागीय

आयुक्त,

कोकण

विभाग

याींनी

तयाींच्या

ददनाींक

२३.७.२०१५

पत्रान्िये

१९७

घरकुलाींच्या सध
ु ाररत यादीस मींिरू ी ददलेली आहे . तयामळ
ु े या १९७ घरकुलाींचे अनुदान वितरीत
करण्याची कायफिाही करण्यात येत आहे .
(४) होय.
श्री.रािेंर क अनींत पराडकर, ततकालीन ग् विकास अधधकारी, पींचायत ससमती, मालिण
याींचेविरुध्द महाराषट्र नागरी सेिा (सशस्त ि अपील) ननयम, १९७९ च्या ननयम ८ नस
ु ार
सशस्तभींगाची कारिाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
िोिणासाठी स्वतांत्र वविास मांडळ स्थापन िरण्याबाबत
(५०)

२६८१६ (१७-०८-२०१५).

श्री.सुननल मशांदे (वरळी), श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

सन्माननीय ननयोिन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोकणासाठी स्ितींत्र विकास मींडळ स्थापन करण्यािाित राज्य शासनाने केंर क शासनास
केलेल्या विनींतीच्या अनष
ु ींगाने भारतीय राज्य घ्नेच्या अनच्
ु छे द ३७१(२) मध्ये दरु
ु स्ती
होण्याची िाि केंर क शासनाच्या स्तरािर प्रलींबित आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी राज्य शासनाने केंर क शासनाकडे आितागायत कशाप्रकारे
पाठपुरािा केला िा करण्यात येत ओह,

(३) नसल्यास, पाठपरु ािा न करण्यामागील कारणे काय आहे त ?

वि.स. १०३ (35)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) राज्य घ्नेच्या अनुच्छे द ३७१(२) अन्िये विदभफ, मराठिाडा आखण उिफररत महाराषट्रासाठी

स्ितींत्र विकास मींडळे स्थापन करण्यात आलेली आहे त. राज्य विधीमींडळाच्या दोन्ही सभागह
ृ ाींनी

ददनाींक १२ माचफ, १९८९ रोिी कोकणातील स्ितींत्र विकास मींडळ स्थापन करण्यािाितचा ठराि
एकमताने मींिूर केला. मा. मख्
ु यमींत्री महोदयाींच्या स्तरािरुन ददनाींक २१ एवप्रल, १९८९
रोिीच्या पत्रान्िये कोकणासाठी स्ितींत्र विकास मींडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताि केंर क शासनास

पाठिून भारतीय राज्यघ्नेच्या अनुच्छे द ३७१(२) मध्ये दरु
ु स्ती करण्याची विनींती करण्यात

आली आहे . तदनींतर याप्रकरणी िेळोिेळी केंर क शासनसकडे पाठपरु ािा करण्यात आला असन
ू

अलीकडे, मा.मींत्री, वितत ि ननयोिन, िने याींनी ददनाींक १२ माचफ, २०१५ रोिीच्या पत्रान्िये
कोकणासाठी स्ितींत्र विकास मींडळ स्थापन करण्यािाित आिश्यक कायफिाही करण्याची विनींती
मा. केंर कीय गह
ृ मींत्री महोदयाींना विनींती केली आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांब
ु ई.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यिती मुर कणालय, मुींिई.

