अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ९९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

अांबरनाथ (जि.ठाणे) या शहरात हठिहठिाणी सुरु असलेल्या रस्त्याांच्या
(१)

िामामळ
ु े सववत्र धळ
ु ीचे साम्राज्य ननमावण झाल्याबाबत

६८ (२३-१२-२०१४).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती ननमवला गाववत

(इगतपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) अींबरनाथ (जि.ठाणे) या शहरात ठठकठठकाणी सुरु असलेल्या रस्तयाींच्या कामामळ
ु े व ती
पुणण करण्यात आली नसल्यामुळे शहरात सवणत्र धळ
ु ीचे साम्राज्य ननमाणण होऊन नागररकाींनी

मोठ्या प्रमाणात रोगाची लागण होवूनही नगराध्यक्ाींचे मात्र याकडे दल
ण
होत असल्याचे
ु क्
माहे ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये वा तयासुमारास ननदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रस्तयाींची अपूणण राठहलेली कामे पूणण करुन नागररकाींना धुळीपासून होत
असलेला त्रास रोखण्याबाबत शासनाने कोणती तातडीची कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) व (२) अशी बाब ननदशणनास आलेली नाही.
तथापी, अींबरनाथ नगरपररषद हद्दीतील नागररकाींना मुलभूत सुववधा उपलब्ध करुन

दे ण्याच्या ष्ष्ीने भुयारी ग्ार योिना JNNURAM

मार्णत व पाणीपुरवठा योिना महाराषर

िीवन प्राधधकरणामार्णत आणण प्रतयेक वॉडाणमध्ये रस्ते मसमट ् कॉक्री्ीकरण करणे इतयादी
कामे सन २०१६ पयंत पूणण होणार आहे त. सदरची कामे सुरु असल्यामुळे नागरीकाींची गसरसोय
होत आहे.

तथावप, उपरोक्त कामामळ
ु े रस्तयावर साचलेली धुळ व राबी् उचलण्याची कायणवाही

नगरपररषदे मार्णत ततपरतेने करण्यात येते. परीं तु या धुळीमुळे कोणतयाही रोगाची लागण
झालेली नाही तसेच असे कोणतेही प्रकरण नगरपररषदे च्या ननदशणनास आढळून आलेले नाही.

नागरीकाींच्या आरोयाच्या ष्ष्ीने रस्तयावर धळ
ु साचु नये याबाबत काळिी णेण्याच्या सूचना
सींबींधधत ठे केदाराींना नगरपररषदे मार्णत दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________

वव.स. ९९ (2)

िल्याण (पूव)व जि.ठाणे शहरातील िरीमरी

द दे वस्थानाला

‘ब’ वगव नतथवक्षेत्राचा दिाव ळमळयाबाबत

(२)

६६६४ (०७-०४-२०१५).

िळवा) :

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पव
ू )व , श्री.जितेंद्र

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

व्हाड (मांब्र
ु ा

(१) कल्याण (पूव)ण जि.ठाणे शहरातील िरीमरी आद दे वस्थानाला ‘ब’ वगण तीथणक्ेत्राचा दिाण
ममळण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलींतबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लोकप्रनतननधीींनी वारीं वार पत्र दे वुनही महानगरपामलका मींठदर पररसरात
भाववकाींसाठी कोणतयाही ववशेष सुववधाींकडे लक् दे त नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) या दे वस्थानाला ‘ब’ वगण तीथणक्ेत्राचा दिाण दे ण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायणवाही
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) नाही.
(२) हे खरे नाही.
मींठदर पररसरात भाववकाींसाठी पाणीपुरवठा, वव्युत व्यवस्था, रस्ते तसेच नतसाद

दे वीच्या ित्रेवेळी वापरण्यात येणारा पालखी मागाणचा कॉरिटक्र्ीकरण रस्ता इतयादी अतयावश्यक
सुववधा कल्याण डबितबवली महानगरपामलकेमार्णत पुरववण्यात आलेल्या आहे त.

(३) शासनास प्राप्त झालेला प्रश्नाधधन प्रस्ताव तपासणी सच
ू ी नस
ु ार तपासन
ू प्रशासकीय

मान्यतेसह ववभागीय आयुक्त, कोकण ववभाग याींच्यामार्णत शासनास सादर करण्याबाबत
ठद. १० एवप्रल, २०१५ च्या पत्रान्वये जिल्हाधधकारी, ठाणे याींना कळववले आहे .
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
िेएनपीटी याडव येथे प्रवेशासाठी िांटे नर तसेच इतर वाहनाांना लागणारे वाहन
परवाने बनावटररत्या बनववयात येत असल्याबाबत
(३)

७१५३ (७-४-२०१५).

श्री.मनोहर भोदर (उरण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) िेएनपी्ी याडण येथे प्रवेशासाठी कीं्े नर तसेच इतर वाहनाींना लागणारे वाहन परवाने
बनाव्ररतया

बनवन
ू

शासनाची

र्सवणक
ू

करणा-या

दोणाींना

पनवेल

शहर

पोमलसाींनी

माहे डडसट बर, २०१४ च्या शेव्च्या आठवयायात अ्क केले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, तयाींचेवर कोणतया कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले व कोणती कारवाद
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, अशा प्रकारे बनाव् वाहन परवान्याींचे प्रकार रोखण्याकररता शासनाने कोणती
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ?

वव.स. ९९ (3)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१५) : (१) होय.
(२)

पनवेल

शहर

पोलीस

ठाणे

येथे

ग.ु र.क्र.

४५३/२०१४,

भा.दीं .वव.

कलम ४२०,४६५,४६७,४६८,४७१,४७२,३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर प्रकरण
पोलीस तपासावर प्रलींतबत आहे .

(३) ही बाब पररवहन ववभागाशी सींबींधीत असल्यामुळे याबाबत पररवहन ववभागास स्वतींत्रपणे
कळववण्यात येदल.

___________
अांबरनाथ (पजश्चम) (जि.ठाणे) येथील नगरपाळलिेच्या बहुभाव ि
शाळे च्या धोिादायि वास्तच
ु े त िोसळल्याबाबत
(४)

८१४३ (०७-०४-२०१५).

श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल),

श्री.रािेंद्र पाटणी (िारां िा), श्री.बाबुराव पाचणे (ळशरुर) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) अींबरनाथ (पजश्चम) (जि.ठाणे) येथील नगरपामलकेच्या बहुभावषक शाळे च्या धोकादायक
वास्तच
ु े छत कोसळल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ च्या दस
ु -या आठवयायात ननदशणनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

शाळे ची

धोकादायक

वास्तु

नगरपामलकेच्या

सींबींधधत

ववभागाच्या

दल
ण ामुळे कोसळल्याचा आरोप स्थाननक पातळीवर होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्
(३) असल्यास, सदर दण
ण नेची शासनामार्णत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
ु ्

(४) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले व तयाअनुषींगाने कोणती कायणवाही करण्यात
आली वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची सवणसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) अींबरनाथ नगरपररषदे ने सन २००४ साली ख्
ु ीं वली
येथे शाळे ची इमारत बाींधली असन
ू तयालगत

असलेल्या िुन्या बसठी इमारतीचा उततरे कडील

काही भाग ठदनाींक १५.१.२०१५ रोिी पडलेला आहे , ही बाब खरी आहे .

परीं तु सदरची िन
ु ी बसठी इमारत सन २००५ पासून बींद असून तयामध्ये कोणतेही वगण

भरत नसल्याने कोणतीही जिववत अथवा ववततीय हानी झालेली नाही.

सदर िूनी इमारत सींपण
ण णे ननषकासीत केली आहे . तया ठठकाणी नवीन इमारत
ू प

बाींधकाम झाले असून तया ठठकाणी नवीन इमारत बाींधकाम झाले असून तया ठठकाणी शाळा
सुरु आहे .

(२) असे ननदशणनास आले नाही.
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.
(५) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________

वव.स. ९९ (4)

पुणे शहरातील भोसरी, हदघी, मोशी, चऱ्होली या भागातील रे डझोन
पररक्षेत्रामळ
ु े नागरीिाांना मल
ु भत
ू सवु वधा परु ववयाबाबत

(५)

८३३५ (०६-०७-२०१५).

(मावळ) :

श्री.महे श (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.सांिय (बाळा) भेगडे

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे शहरातील भोसरी, ठदणी, मोशी, चऱ्होली या भागातील रे डझोन पररक्ेत्रामुळे
नागरीकाींना मुलभूत सुववधा ममळत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर क्ेत्र रे डझोन मुक्त करुन तेथील नागररकाींना सोयीसुववधा पुरववणेबाबत
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१५) :(१) भोसरी, ठदणी, मोशी व च-होली मधील रे ड झोन
भागात रस्ते, वीि, पाणीपुरवठा, मलनन:सारण इतयादी सुववधा पूवीपासून ठदलेल्या असून तया
कायम आहे त. तयामध्ये नव्याने वाढ करण्यात येत नाही.

(२) सदर बाब ही कट द्र शासन याींच्या स्तरावरील धोरणातमक बाब आहे . सदर बाब कट द्र शासन
याींच्या ननणणयावर अवलींबून आहे .
(३) वरील प्रमाणे.

___________
पज्
ु य चाळलया साहे ब मांहदर उल्हासनगर या मांहदराची नतथवक्षेत्र वविास
योिनेअत
ां गवत वविास िरणेबाबत

(६)

८६१७ (०६-०७-२०१५).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

उल्हासनगर

येथील

पुज्य

चामलया

साहे ब

मींठदराच्या

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पररसराचा

नतथणक्ेत्र

ववकास

योिनेअत
ीं गणत ववकमसत करण्याचा प्रस्ताव उल्हासनगर महापामलकेने शासनाकडे सादर केला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने हे काम लवकरात लवकर पुणण व्हावे याकररता कोणती पाऊले उचलली
आहे त,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) सदर प्रस्ताव तापसणी सच
ू ी प्रमाणे अ्यावत करुन ववभागीय आयक्
ु त, कोकण ववभाग

याींचे मार्णत शासनास सादर करण्याबात ठद. १ िुल,स २०१४ च्या पत्रान्वये जिल्हाधधकारी, ठाणे
याींना कळववले आहे .

(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________

वव.स. ९९ (5)

राज्यातील ग्रामीण भागातील बेिायदे शीर बाांधिामाांना ननबंध
घालयािररता धोरण ठरववयाबाबत
(७)

१०३३२ (०६-०४-२०१५).

डॉ.पांिि भोयर (वधाव) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) शासनाने राज्यातील ग्रामीण भागातील बेकायदे शीर बाींधकामाींना ननबंध णालण्याकररता
धोरण ठरववण्यासाठी सममती गठीत करण्यात आली होती, सदर सममतीने राज्यातील ११
जिल््यात प्रादे मशक योिना (Regional Plan) नसल्यामळ
ु े अनेक ठठकाणी अनधधकृत
बाींधकामे झाले आहे त म्हणून तयास आळा णालण्याकररता प्रादे मशक योिना असलेल्या

भागातील अवसध बाींधकाम ननयममत करण्याकररता अहवालातील पररच्छे द क्रमाींक ८.४.२ मध्ये
अनेक तरतूदी सूचववलेल्या आहेत, तसेच पररच्छे द ८.४.४ मध्ये प्रादे मशक योिना नसलेल्या

भागातील अवसध बाींधकाम ननयममत करण्याकररता पररच्छे द क्रमाींक ८.४.२ मध्ये सूचववलेल्या
तरतुदी लागू करुन तयाप्रमाणे कायणवाही करावी असे नमूद केले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर अहवाल शासनाने जस्वकारला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर अहवालातील मशर्ारशीप्रमाणे अनधधकृत बाींधकामावर कायणवाही करण्याचे

अधधकार जिल्हाधधकारी याींना प्रदान करण्यात येतील व शासन मान्यता दे दल अशा अ्ी, शती
व ननकषाची पुतत
ण ा करणाऱ्या अनधधकृत बाींधकामे ननयममत (Compounding) करणे शक्य

व्हावे यासाठी अधधननयमात नववन तरतुद समाववष् करण्यात येदल असा ननणणय ठदनाींक ५
डडसट बर,२०१४ रोिी झालेल्या मींत्री पररषदे मध्ये णेण्यात आला, हे खरे आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१५) : (१),

(२)

व (३) होय,

राज्यातील ग्रामीण भागातील बेकायदे शीर बाींधकामाींना ननबणध /आळा णालण्यासींबींधी
उपाययोिना करण्यासींदभाणत ठदनाींक २८ र्ेब्रव
ु ारी, २०१४ रोिीच्या मा. मींतत्रमींडळ बसठकीत

मान्यता ममळाल्यानुसार ज्या ठठकाणी प्रोदमशक योिन मींिूर झालेल्या आहे त तयाींच्या
हद्दीमध्ये अनधधकृत बाींधकामाींवर कारवाद करण्यासाठी तसेच ववकास परवानगी प्रकरणाींच्या
अधधकाराींचे स्पष्ीकरण होण्यासाठी महाराषर प्रादे मशक ननयोिन व नगर रचना अधधननयम,
१९६६ व मींब
ु द ग्रामपींचायत अधधननयम, १९५८ मधील तरतद
ू ीींमध्ये सध
ु ारणा करण्यासाठी
ठदनाींक २९ डडसट बर, २०१४ मध्ये अधधननयम पारीत करण्यात आलेला आहे ,

ठदनाींक २८ र्ेब्रुवारी, २०१४ रोिीच्या मा. मींतत्रमींडळ बसठकीत मान्य झालेल्या

प्रस्तावानुसार ज्या क्ेत्रासाठी प्रादे मशक योिना प्रमसध्द झालेली नाही अथवा अींनतम मींिूर
झालेली नाही, अशा ठठकाणची अनधधकृत बाींधकामाींबाबत कारवाद करण्यासाठी/अनधधकृत
बाींधकामे

ननयमानक
ु ुल

करण्यासाठी

महाराषर

ग्रामपींचायत

अधधननयमामध्ये

करण्याबाबत पुढील आवश्यक ती कायणवाही ग्रामववकास ववभागाकडे सुरु आहे,
(४) लागू नाही.

___________

सध
ु ारणा
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नाळशि येथे सहाय्यि ननबांधि भागीदारी सांस्था याांचे िायावलय सुरु िरयाबाबत
(८)

११८४० (०९-०४-२०१५).

श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (ळसन्नर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) नामशक येथे सहाय्यक ननबींधक भागीदारी सींस्था याींचे कायाणलय सुरु करण्यासाठी स्थाननक

लोकप्रनतननधीींच्या मागणीच्या अनष
ु ींगाने शासनाने ननबींधक भागीदारी सींस्था मींब
ु द याींचेकडून
ठदनाींक २१ िानेवारी, २०१४ रोिी अमभप्राय मागववले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववभागाकडून प्राप्त झालेल्या अमभप्रायानस
ु ार नामशक येथे सदर कायाणलय सुरु
करण्यासाठी शासनामार्णत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(३) अ्याप कोणतीही कायणवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) याबाबत ननबींधक, भागीदारी सींस्था याींचे अमभप्रायानुसार याबाबतचा ननणणय शासन
स्तरावर ववचाराधीन आहे .

___________
ठाणे-बेलापूर औद्योधगि वसाहतीतील उद्योििाांच्या सुरक्षक्षततेबाबत
(९)

१२४१३ (१०-०४-२०१५).

श्री.रुपेश म्हात्रे (ळभवांडी पूव)व :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ठाणे-बेलापूर औ्योधगक वसाहतीत सुमारे ३५०० पेक्ा अधधक उ्योिक असलेल्या
उ्योिकाींना खींडणीखोराींचा होणारा त्रास, कींपनीचे बाींधकाम करत असताींना बाींधकाम साठहतय

णेण्यापासन
ू कामगार भरतीपयंत िबरदस्ती करणे, भींगार ववक्रीतही ठहस्सा मागणी, भींगार
चोरणे, इतयादी कारणाींमुळे उ्योिकाींमध्ये मभतीचे व दहशतीचे वातावरण ननमाणण झाल्याने या

त्रासापासून मुक्तता यावी याकररता िुल,स २०१४ च्या सुमारास पोलीस आयुक्त, नवी मुींबद
याींना भे्ून ननवेदन ठदले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषण काय आहे त,

(३) असल्यास, तयानस
ु ार उ्योिकाींच्या सरु क्षक्ततेच्या ष्ष्ीने कोणती प्रनतबींधातमक कारवाद
करण्यात आली तसेच सींबींधधताींवर कोणती कारवाद केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असून याबाबत तक्रारी प्राप्त होताच तयाची तातडीने
दखल णेऊन योय ती कायदे शीर कारवाद करण्याबाबत सवण सींबींधधत पोलीस स््े शनला पोलीस
आयुक्त, नवी मुींबद याींच्या स्तरावर आदे श दे ण्यात आले आहे त.

वव.स. ९९ (7)
(३)

नवी मुींबद क्ेत्रात रबाळे व महापे या दोन्ही ठठकाणी औ्योधगक क्ेत्राचा पररसर असून

सदर पररसरात कायदा व सुव्यवस्थेच्या ष्ष्ीने उ्योिकाींना त्रास दे णा-या लोकाींकडून
सरु क्ेच्या ष्ष्ीने दोन्ही पररसरात पोलीसाींची गस्त वाढववण्यात आली आहे.

एमआयडीसी पररसरातील कींपनीच्या मालकाींबरोर बसठका णेण्यात आल्या असन
ू तयाींच्या

अडचणी समिून तया अनुषींगाने कायणवाही करण्यात येते.

कींपनी मालकाींना सुरक्ेच्या ष्ष्ीने तयाींच्या कींपनीत तसेच कींपनीच्या आवारात

सीसी्ीव्ही कॅमेरे लावणबाबत व सुरक्ारक्क नेमण्याबाबत सुचना दे ण्यात आल्या आहे त.
उ्योिकाींकडे खींडणी माधगतली असेल रिटकींवा अन्य कुठल्याही प्रकारचा त्रास असेल तर
उ्योिकाींनी न णाबरता तातकाळ सींबींधधत पोलीस स््े शनला तक्रार करण्याबाबत दे खील सुचना
दे ण्यात आल्या आहे त.

(४) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
नाळशि शहरातील िचरा डेपोची सवव

रक्षणे बेिायदे शीर असून

पयाववणालाही मारि असल्याबाबत
(१०)

१३३३२ (०७-०४-२०१५).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) नामशक शहरातील कचरा डेपोची सवण आरक्णे बेकायदे शीर असन
ू पयाणवरणालाही मारक
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये ननदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आरक्णे रद्द करावीत या मागणीसाठी शहर ववकास आराखडा अन्याय
ननवारण कृती सममती आींदोलन करण्याच्या तयारीत असून तयासाठी तयाींनी इशाराही ठदला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी कोणतया उपाययोिना केल्या आहे त व याबाबतची स्य्जस्थती
काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
नामशक शहराची प्रारुप सध
ु ाररत ववकास योिना ठदनाींक ०४-१० िन
ू २०१५ रोिीच्या

रािपत्रामध्ये नोठ्सी्वारे िनतेच्या हरकती / सूचनाींसाठी प्रमसध्द झालेली असून यामध्ये
कचरा डेपोचे नवीन आरक्ण दशणववण्यात आले आहे तसेच यामशवाय वव्यमान कचरा डेपोच्या
ववस्तारीकरणासाठी एक आरक्ण प्रस्ताववत आहे .
(२)

शहर

ववकास

आराखडा

अन्याय

ननवारण

कृती

सममती,

नामशक

याींनी

याबाबत

ठदनाींक २९.०१.२०१५ रोिी ननवेदन ठदले आहे . तया आींदोलनाचा इशारा ठदल्याचे ठदसून येत
नाही.
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(३) सदर प्रारुप ववकास येिना शासनास सादर झाल्यानींतर तयावर उधचत ननणणय णेण्यात
येदल.
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
िळगाांव शहरातील महामागाववरील समाांतर रस्त्याच्या िामाबाबत
(११)

१४०२२ (१०-०८-२०१५).

श्री.सुरेश (रािम
ू ामा) भोळे (िळगाव शहर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िळगाींव शहरातील महामागाणवरील समाींतर कामासाठी कट द्र शासनाकडून ननधीची मागणी
केली आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने पाठपुरावा करण्यासाठी शासनाने कोणती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अ्याप कोणतीच कायणवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) :(१), (२) व (३) या कामासाठी िळगाव महानगरपामलकेने
कट द्र शासनाकडे ननधीची मागणी केलेली नाही.
मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद खींडपीठ याींनी महामागाणच्या समाींतर रस्तयाचे काम
महापामलकेने तयाींच्या स्वननधीतून करण्याचे आदे श ठदले आहे त. या कामाींसाठी रु.४५ को्ी
खचण

अपेक्षक्त

असन
ू

महानगरपामलकेची

आधथणक

जस्थती

तबक्

असल्याने

हे

काम

महानगरपामलका र्ींडातून करणे शक्य होत नाही.
___________
िळगाांव महापाळलिेच्या िमवचाऱ्याांना ननयळमत पगार व पेन्शन ळमळत नसल्याबाबत
(१२)

१४०२३ (०७-०४-२०१५).

श्री.सुरेश (रािम
ू ामा) भोळे (िळगाव शहर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िळगाींव महापामलकेच्या कमणचाऱ्याींना ननयममत पगार व पेन्शन ममळत नसल्याची बाब
माहे नोव्हट  बर, २०१४ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्णत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले तयानस
ु ार महापामलकेच्या कमणचाऱ्याींना ननयममत
पगार व पेन्शन ममळण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ९९ (9)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) ततकालीन िळगाींव नगरपामलकेने
ववववध ववकास कामाींसाठी हुडको व िळगाींव जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेकडून णेतलेल्या
किाणची परतर्ेड महानगरपामलकेकडून ववठहत मद
ु तीत होऊ शकली नाही. पररणामी किण
परतर्ेडीसींदभाणत

मा.उच्च

न्यायालयाकडील

याधचका

क्र.१०३६६/२०१४

मध्ये

ठदलेल्या

आदे शानुसर हुडको या ववततीय सींस्थेस दरमहा तीन को्ी व मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद
खींडपीठ याींच्याकडील याधचका क्र.१७१७/२००३ मधील आदे शानस
ु ार िळगाींव जिल्हा मध्यवती
सहकारी बँकेस दरमहा एक को्ी इतकी रक्कम अदा करावी लागत आहे . तसेच ववववध
करणामळ
ु े महानगरपामलकेच्या उतपन्नात दे खील ण् झाली आहे .

या कारणास्तव महानगरपामलकेच्या कमणचा-याींना ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार वेतन व

सेवाननवतृ तीवेतन
स्यजस्थतीत

अदा

माहे

करण्याची

र्ेब्रुवारी,

कायणवाही

२०१५

चे

महानगरपामलकेकडून

वेतन

आणण

महानगरपामलकेकडून करण्यात आले आहे .

करण्यात

सेवाननवतृ ती

येत

वेतनाचे

आहे .

प्रदान

___________
वसद-ववरार शहर महानगरपाळलिेच्या वैळशष्ट््यपुणव िामाांच्या ननधीबाबत
(१३)

१४४१८

(०७-०४-२०१५).

श्री.हहतेंद्र

ठािूर

(वसद),

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

श्री.ववलास

तरे

(बोदसर) :

(१) वसद-ववरार शहर महानगरपामलकेची लोकसींख्या ठदवसट ठदवस वाढत असल्याने येथील
नागरीकाींना ववववध सोद सुववधा प्राधान्याने उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी महापामलकेच्या हद्दीतील
काही वसमशष्यपूणण कामाींची एकूण २३ ववशेष कामाींचे प्रस्तावीत यादीतील कामाींना शासनाकडून
“ववशेष ननधी” अींतगणत ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यासींबध
ीं ीची मागणीचे ननवेदन स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक ३० िून, २०१४ रोिी ततकामलन उपमुख्यमींत्री याींना दे ण्यात आले
होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू ननवेदना्वारे केलेल्या मागण्याींचे स्वरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, सदरहू मागणी प्रकरणी शासनाने कोणता ननणणय णेतला आहे वा णेण्यात येत
आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) वसद ववरार शहर महानगरपामलकेची लोकसींख्या ठदवसट ठदवस वाढत असून नागरीकाींना
सोयी पुरववताींना महापामलकेस प्रचींड आधथणक ताण पडत आहे . तयासाठी महापामलकेच्या
हद्दीतील काही वसमशष्यपूणण कामे करण्यासाठी एकूण २३ कामाींना शासनाकडून ‘’ववशेष ननधी’’
अींतगणत ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबतची मागणी केलेली आहे.

(३) सन २०१४-१५ या वषाण मध्ये वसद ववरार शहर महानगरपामलकेस ववततीय मयाणदा ववचारात
णेता वसमशष्यपूणण योिने अींतगणत ‘’ववशेष ननधी’’ उपलब्ध करुन दे ता आला नाही.
___________

वव.स. ९९ (10)

पांढरपूर (जि.सोलापूर) येथील ववठ्ठल रुजममणी मांदीरामधील िामगाराांना लाभ ळमळयाबाबत
(१४)

१६६८५ (१२-०८-२०१५).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अळमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१)

कामगाराींना

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :पींढरपूर

(जि.सोलापूर)

येथील

ववठ्ठल

रुजक्मणी

मींदीरामधील

कामगार

कायदयाचा लाभ ममळत नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पाचवा वेतन आयोग लागू केला असला तरी तया आयोगाींनुसार महागाद भतता
ठदला िात नाही तसेच हीं गामी कमणचा-याींना कायम करण्यात आल्यानींतर तयाींना महागाद भतता
ठदला

िात

नाही

या

मागण्याींसाठी

ववठ्ठल

रुजक्मणी

मींठदर

सममतीच्या

कमणचा-याींनी

माहे िून, २०१५ मध्ये वा तया तयादरम्यान बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, यासींदभाणत प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने मींदीराला प्रतयक् भे् दे ऊन

पाहणी करण्याचे आदे श अप्पर कामगार आयुक्ताींनी सहाय्यक कामगार आयुक्त सोलापूर याींना
ठदनाींक १५ एवप्रल, २०१५ रोिी ठदले आहे , हे ही खरे आह काय,

(३) असल्यास, सहाय्यक कामगार आयुक्त याींनी केलेल्या पाहणीचे ननषकषण काय आहे व
तयानुसार कोणती कायणवाही करण्यात आली आहे व येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवणसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१५) : (१) नाही.
(२) होय.
(३) नाही.
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.
(५) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
अिोला येथील तुरुांगात सीसीटीव्ही बांद असल्याचे तसेच
मोबादल िॅमर िायावजन्वत नसल्याबाबत

(१५)

१६९४९

(मुांबादे वी) :

(१६-०९-२०१५).

श्री.वसांतराव

चव्हाण

(नायगाांव),

श्री.अळमन

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पटे ल

(१) राज्यातील प्रतयेक तुरुींग पररसर व अींतगणत सुरक्ा कडक करण्याच्या उद्देशाने सीसी्ीव्ही
लावण्याचे आदे श न्यायालयाने ठदले आहे त परीं तू अकोला येथील तुरुींगाला मा.गह
ृ राज्यमींत्री
याींनी भे् ठदली असता तेथील सीसी्ीव्ही बींद असल्याचे तसेच मोबादल िॅमर कायाणजन्वत
नसल्याचे आढळून आल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ च्या सम
ु ारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे
काय,

वव.स. ९९ (11)
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करुन सींबींधीत अधधकाऱ्याींवर कारवाद करण्याचे आदे श गह
ृ
राज्यमींत्री महोदयाींनी ठदले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग-२ बाबत कोणती कायणवाही केली तसेच राज्यातील इतर कारागह
ृ ात
सीसी्ीव्ही व मोबादल िॅमर कायाणजन्वत करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१५)

: (१)

हे

खरे

नाही. अकोला

जिल्हा कारागह
ृ ात

जिल्हाधधकारी, अकोला याींचे मार्णत प्राप्त ननधीतून सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्यात आलेले होते.

परीं तु सदर सीसी्ीव्ही पाहण्याकररता आवश्यक मॉनन्रची व्यवस्था नव्हती. मोबादल िामर
कायाणजन्वत होते.

(२) सीसी्ीव्ही कॅमेरेने धचतत्रत होणारे धचत्र पाहण्याची सवु वधा उपलब्ध करुन णेण्याबाबत
सुचना दे ण्यात आलेल्या होतया.

(३) मॉने्रची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे व मोबादल िामर कायाणजन्वत होते. मुींबद,
तळोिा, येरवडा मध्यवती कारागहृ ातील सीसी्ीव्ही बसववण्याचे काम अींनतम ्प्प्यात आहे त.
नामशक व नागपूर मध्यवती करागह
ृ ात सीसी्ीव्ही यींत्रणे कररता अनुदान प्राप्त करुन णेण्यात
येत आहे .

सवण कारागह
ृ ातील महतवाच्या बरॅक्स मध्ये मोबादल िामर बसववण्यात येत असून

कारागह
ृ ाचा पररसर खूप मोठा असल्याने सवण परीसरात एकाच वेळी िामर बसववणे शक्य
नसून ्प्प्या ्प्प्याने प्राप्त अनुदानानुसार सुरक्ा उपकरणाींची खरे दी करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________
डोंबबवली येथील मानपाडा पोलीस ठायाच्या हदीतीतील वपसवली गावात एिा १४ व ीय
अल्पवयीन मल
ु ीवर एिा नराधमाने बलात्िार िेल्याबाबत
(१६)

१७१५७ (१६-०९-२०१५).

श्रीमती अळमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.अळमन पटे ल (मुांबादे वी) :
काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

डबितबवली येथील मानपाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील वपसवली गावात एका १४ वषीय

अल्पवयीन मल
ु ीवर एका नराधमाने बलातकार केल्याची ण्ना माहे एवप्रल, २०१५ दरम्यान
ननदशणनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाद केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ९९ (12)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) मानपाडा पोलीस स््े शन येथे आरोपी ववरुध्द गु.र.नीं. १७८/२०१५ भा.द.वव. क्र. ३६३, ३६७

सह लैंधगक अपराधा पासन
ू बालकाींचे सींरक्ण अनणननयम २०१२ चे कलम ४,५,६ प्रमाणे गन्
ु हा
दाखल केला असून, सदर गुन््याींत आरोपीस अ्क करुन मा.न्यायालयात दोषारोप पत्र
पाठववण्यात आले आहे.

(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
रत्नाधगरी जिल््यातील िालावत पात्रातील वाळू उपसा चोरी प्रिरणी
पोळलसात गुन्हा दाखल िरयाबाबत

(१७)

१७७५१

(मांब
ु ादे वी) :

(१२-०८-२०१५).

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.अळमन

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

पटे ल

(१) रतनाधगरी जिल््यातील कालावत पात्रातील वाळू उपसा चोरी प्रकरणी तहसीलदार व
जिल्हाधधकारी याींनी या प्रकरणी पोमलसात गन्
ु हा दाखल करण्याचे आदे श ठदनाींक २ मे, २०१५
रोिी वा तया सुमारास ठदले

होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आचरा प्रभारी मींडळ अधधकारी याींनी गुन्हा दाखल करण्यास नकार ठदला व
वाळू उपसा करणा-यास पाठीशी णातले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, तयात काय आढळून आले व
पढ
ु े कोणती कारवाद करण्यात आली वा येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१५) : (१) कालावत पात्रातील वाळुउपसा चोरीप्रकरण हे मसींधुदग
ु ण
जिल््यात असून जिल्हाधधकारी मसींधूदग
ु ण याींनी ठदनाींक ३० एवप्रल, २०१५ रोिीच्या पत्रान्वये
र्ौिदारी गन्
ु हा दाखल करणेबाबत तहसीलदार मालवण याींना पत्र पाठववले होते.
(२)

व

(३)

या

प्रकरणी

मालवण

पोलीस

ठाणे

येथे

गु.र.क्र.

३८/२०१५,

भाीं.द.वव.

कलम ३७९,३५३,१४३,१४७,११७,१५२,५०४ पयांवरण सींरक्ण अधधननयम १९८६ च्या कलम ३१५
अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सदर पुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींतबत आहे .
___________
मौ.वरिोंडवाडी (ता.सावांतवाडी, जि.ळसांधुदग
ु )व या गावातील तेरेखोल नदी पात्रात
श्री. ळशवािी धोंडू सावांत याांचा मत
ृ दे ह

(१८)

१७७७०

(मुांबादे वी) :

(१२-०८-२०१५).

श्री.अस्लम

शेख

ढळून

(मालाड

ल्याबाबत

पजश्चम),

श्री.अळमन

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पटे ल

(१) मौ. वरकबिडवाडी (ता.सावींतवाडी, जि.मसींधुदग
ु )ण या गावातील तेरेखोल नदी पात्रात श्री.मशवािी
धोडूीं सावींत याींचा ठदनाींक १ मे, २०१५ रोिी वा तया सुमारास मत
ृ दे ह आढळून आला, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, पोमलसाींना खन
ू ाचा तपास अ्याप लागलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, खूनाचा तातडीने तपास करण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) नाही.
(३) सदर प्रकरणी ठदनाींक ०१ मे, २०१५ रोिी तेरेखोल नदी पात्रात एका पुरुषाचे प्रेत ठदसून
आले. तयावरुन पोलीस स््े शन , सावींतवाडी येथे ठदलेल्या खबरीवरून पोलीस स््े शन,

सावींतवाडी येथे आकजस्मत मतृ यू क्र. २६/२०१५ ठदनाींक ०१ मे, २०१५ रोिी दाखल करण्यात
आला.

सदर प्रकरणी पोस््मा्े म ररपो्ण मध्ये सदर व्यक्तीचा गळा आवळून खून केल्याबाबत

नमद
ू करण्यात आले आहे . या अनष
ु ींगाने मयत व्यक्तीच्या भावाने ठदलेल्या रिटर्याणदीवरुन

पोलीस स््े शन, सावींतवाडी येथे गु.र.क्र. ४३/२०१५, भाीं.द.वव. कलम ३०२,२०१,३४ अन्वये गुन्हा
नबिदववण्यात आला.

या प्रकरणी २ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असूल आरोपीींनी गुन्हा कबुल केला

आहे . सदर गुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींतबत आहे .

___________
मराठवाडयातील पयवटन स्थळाांवर पाणी साठवयाची व्यवस्था िरयाबाबत
(१९)

१८०३६ (१०-०८-२०१५).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)व :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मराठवायायातील पयण्न स्थळाींवर पाणी साठवण्याची व्यवस्था नसल्याने पयण्काींनी या
पयण्न स्थळाींकडे दल
ण
केले आहे तयामळ
ु क्
ु े ववकास आराखडा तयार करण्यापूवी पाणी
साठवण्याची सोय करा अशी मागणी माहे एवप्रल २०१५ मध्ये स्थाननक आमदाराींनी ववभागीय
आयुक्ताींच्या बसठकीत केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने कायणवाहीची स्य:जस्थती काय आहे व तयासाठी
पयण्न ववभागाने रिटकती ननधी उपलब्ध करुन ठदला आहे,

(३) अ्याप पाणी योिनेच्या कामास सरु
ु वात झाली नसल्यास तयाची कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-१०-२०१५) : (१), (२) व (३) ववभागीय आयुक्त, औरीं गाबाद याींच्या
अध्यक्तेखाली

ठद.२५/४/२०१५

च्या

म्हस समाळ-वेरुळ-खुलताबाद-सुलीभींिन

पयण्न

ववकास

आराखयायाबाबतच्या कायणकारी सममतीच्या बसठकीत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी या चारही
स्थळाींच्या पाण्याच्या गरिा ववचारात णेऊन पाणी बिे् तयार करावे व तयानस
ु ार पाण्याचे
ननयोिन करण्याबाबत मुद्द माींडला. याबाबत ववभागीय आयुक्ताींनी पाणी बिे् बाबत नोडल

यींत्रणा नेमन
ू तयाींनी पाण्याशी ननगडीत िलसींपदा, िलसींधारण, महाराषर िीवन प्राधधकरण,
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जिल्हा पररषद, वन ववभाग, भुिल सव्हें क्ण, कृवष ववभाग अशा ववववध यींत्रणाींशी समन्वये
साधून चारही स्थळाींचे पाणी बिे् तयार करणे आवश्यक आहे. तयानस
ु ार चारही ठठकाणचे

पाणी बिे्साठी व पढ
ु ील अींमबिावणीसाठी कायणकारी अमभयींता (स्थाननक स्तर), िलसींपदा

ववभाग, औरीं गाबाद याींची नोडल यींत्रणा म्हणून नेमणकू करण्याचा बसठकीत ननणणय णेण्यात
आला तयानुसार कायणकारी अमभयींता (स्थाननक स्तर) याींनी पाण्याशी सींबींधधत वर उल्लेख

केलेल्या सवण यींत्रणाींशी समन्वये साधून पाणी बिे् तयार करावे, अशा सुचना ववभागीय
आयुक्ताींनी

ठदल्या

आराखडा

अींनतम

झाल्यानींतर

ननधीची

उपलब्धता

व

आराखयायाची

अींमलबिावणी अपेक्षक्त आहे .
___________
औरां गाबाद शहरातील राज्यातील पहहल्या स्वतांत्र शासिीय ववभागीय
िॅन्सर हॉजस्पटलसाठी ननयोजित स्वतांत्र िलवाहीनीबाबत
(२०)

१८०४३ (१०-०८-२०१५).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)व :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद शहरातील राज्यातील पठहल्या स्वतींत्र शासकीय ववभागीय कॅन्सर हॉजस्प्लसाठी
ननयोजित स्वतींत्र िलवाहीनी शासनाने मींिूर केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

न्यायालयाच्या

सदर

िलवाठहनीचे

औरीं गाबाद

खींडवपठाने

काम

सम
ु ो्ो

अपूणण

अवस्थेत

याधचका

दाखल

असल्याने
करून

मा.मुींबद

ज्युबली

उच्च

पाकणच्या

िलकींु भापासन
ु ्ाकण्यात आलेल्या स्वतींत्र िलवाठहनीचे काम तीन मठहन्यात पण
ू ण करावे असे
आदे श माहे डडसट बर, २०१४ मध्ये वा तया सुमारास औरीं गाबाद महानगरपामलकेस ठदले होते, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, डडसट बर नींतर ६ मठहन्याचा कालावधी उल्ून गेला तरीही िलवाठहनीचे काम
पण
ू ण न होण्याची कारणे काय आहेत व तयासाठी अिन
ू रिटकती कालावधी लागणार आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-११-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .
अधधषठाता, शासकीय वस्यकीय महावव्यालय व ककणरोग रुणालय, औरीं गाबाद याींनी
शासनाला सादर केलल्या औरीं गाबाद महानगरपामलकेच्या ज्यब
ु ली पाकण मलकींु भ येथन
ु २०० व
१५०

मममी

व्यासाची

डी.आय.के.७

िलवाठहनी

्ाकण्याच्या

प्रस्तावास

शासनाने

ठदनाींक ०३/०६/२०१५ रोिी प्रशासकीय मान्यता ठदली आहे .
(२) मा. उच्च न्यायालयाने उक्त काम ननधी उपलब्धतेनत
ीं र पुढील तीन मठहन्यात पुणण
करण्याबाबत आदे शीत केले आहे .
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(३) व (४)
१. प्रस्तावाला शासनाने ठदनाींक ०३/०६/२०१५ रोिी प्रशासकीय मान्यता ठदली आहे .
२. अधधषठाता शासकीय ककणरोग रुणालय, याींचेकडून औरीं गाबाद महानगरपामलकेस
अ्यापही ननधी उपलब्ध झालेला नाही. ननधी उपलब्ध झाल्यानींतर औरीं गाबाद
महानरपामलकेमार्णत पुढील कायणवाही करण्यात येदल.
___________
औरां गाबाद जिल्हा पयवटन जिल्हा म्हणून घो ीत िरयाच्या ननणवयबाबत
(२१)

१८०४६ (२९-०८-२०१५).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)व :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) औरीं गाबाद जिल्हा पयण्न जिल्हा म्हणून णोषीत करण्याचा ननणणय शासनाने णेतला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, औरीं गाबाद जिल््यातील िगप्रमसध्द अजिींठा, वेरुळ लेणी, तबतबका मकबरा,
पानचक्की, औरीं गाबाद लेणी, वपतळखोरा लेणी, म्हस समाळ, गौताळा, दौलताबाद, दे वधगरी
रिटकल्ला, सींत ज्ञानेश्वर उ्यान इतयादी स्थळाींचा पयण्न स्थळात समावेश करण्यात येणार
आहे , हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास, उक्त स्थळाींच्या ववकासासाठी शासनाने रिटकती ननधी उपलब्ध करून ठदला आहे
वा तयानुषींगाने सुरु असलेल्या कायणवाहीची स्य:जस्थती काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) जिल्हाधधकारी, औरीं गाबाद याींच्यामार्णत औरीं गाबाद जिल््याचा पयण्न
ववकासाचा बह
ू , तयाची महाराषर पयण्न ववकास
ृ त आराखडा तयार करण्यात आला असन
महामींडळाच्या स्तरावर छाननी झालेली आहे . सदर आराखडयात तबतबका मकबरा,पाणचक्की,
औरीं गाबाद लेणी, वपतळखोरा लेणी, गौताळा, दौलताबाद इतयादी स्थळाींचा समावेश करण्यात
आला आहे . सदर आराखडयाची शासन मान्यतेने कामाींच्या प्राधान्यक्रमानुसार व ननधीच्या
उपलब्धतेनुसार अींमलबिावणी अपेक्षक्त आहे .

___________
राज्यातील बाांधिाम तसेच घरे लू िामगार याांच्यािरीता िल्याणिारी
योिना प्रभावीपणे राबववयाबाबत

(२२)

१८२३१ (११-०८-२०१५).

श्री. गन भि
ु बळ (येवला), श्री.जितेंद्र

व्हाड (मांब्र
ु ा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राणािगिीतळसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.हदलीप वळसे-पाटील
(

ांबेगाव), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन), श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली), श्री.वैभव वपचड
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(अिोले),

श्री.भास्िर

िाधव

(गुहागर),

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापूर),

श्री.ियांत

पाटील

(इस्लामपूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळळशरस), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्रीमती माधुरी ळमसाळ
(पववती), श्री.िगदीश मळ
ु ीि (वडगाव शेरी), श्री.ळभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.योगेश
हटळे िर (हडपसर), श्री.वविय िाळे (ळशवािीनगर), श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :
सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील बाींधकाम तसेच णरे लू कामगाराींची नबिदणी करून तयाींना कल्याणकारी योिनाींचा
प्रभावीपणे लाभ दे ण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतींत्र यींत्रणा ननमाणण करण्यासाठी राज्यातील

लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक १२ िानेवारी, २०१५ रोिी वा तयासुमारास शासनाकडे मागणी केलेली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीबाबत शासनामार्ंत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) अ्याप, कोणतीही कायणवाही केलेली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. प्रिाश मेहता (०५-११-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींडळाचे कामकाि गनतमान करण्यासाठी
ठदनाींक ३०.७.२०१४ च्या बसठकीमध्ये झालेल्या ठरावाच्या अनष
ु ींगाने बा्य यींत्रणे्वारे ववभागीय
कायाणलय, जिल्हा कायाणलय व मुबद कायाणलयामध्ये कींत्रा्ी पध्दतीवर कमणचा-याींची भरती
करण्यात आलेली आहे.

राज्यातील णरे लू कामगाराींची नबिदणी करुन तयाींना कल्याणकारी योिनेचा लाभ

दे ण्यासाठी ठदनाींक १२.८.२०११ रोिी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय णरे लू कामगार
कल्याण

मींडळाचा

कायणकाळ

सींपुष्ात

आला

आहे .

तयामुळे

ठदनींक

२७.३.२०१५

च्या

अधधननयमान्वये ववकास आयुक्त (असींणठ्त कामगार), महाराष् राज्य, मुींबद याींचे एक
सदस्यीय मींडळ गठठत झालेले आहे . तसेच, णरे लू कामगार कल्याण मींडळासाठी पद ननममणती
बाबतचा प्रस्ताव शासन स्तरावर ववचाराधीन आहे.
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
मरु
ु ड तालम
ु यातील (जि.रायगड) ळशरगाांव येथील श्री.िृष्ट्णा सातमिर
(२३)

व त्याांच्या िुटुांबबयाांवर टािलेल्या बहहष्ट्िाराबाबत

१८३७८ (१०-०८-२०१५).

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन), श्री.जितेंद्र

व्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मुरुड

तालुक्यातील

(जि.रायगड)

मशरगाींव

येथील

श्री.कृषणा

सातमकर व

तयाींच्या

कु्ुींतबयाींवर ्ाकलेल्या बठहषकाराबाबत ठदनाींक १८ डडसट बर, २०१४ रोिी अप्पर जिल्हाधधकारी,

अप्पर पोलीस अधधक्क व पोलीस उपववभागीय अधधकारी याींनी ग्रामपींचायत अध्यक् व
ग्रामपींचायत सदस्य याींचेसोबत चचाण करुन वाळीत प्रकरण मम्ववण्यात आले होते, हे खरे आहे
काय,

वव.स. ९९ (17)
(२) असल्यास, सदर वाळीत प्रकरण अ्याप न मम्ता परत तसेच सुरु आहे अशा प्रकारची
तक्रार श्री. कृषणा सातमकर याींनी जिल्हा पोलीस अधधक्क, रायगड याींचेकडे केली आहे , हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तयानुसार या प्रकरणी कोणती कारवाद केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे ,
(२) व (३) अिणदार याींनी उपववभागीय पोलीस अधधकारी व पोलीस अधीक्क याींच्याकडे
ठदलेल्या तक्रार अिाणच्या चौकशीसाठी अिणदारास ठदनाींक १९ एवप्रल, २०१५ व ठदनाींक २३
एवप्रल, २०१५ रोिी बोलववले होते. परीं तु अिणदार तयावेळी पोलीस स््े शनाला हिर राठहले
नाहीत.

तसेच अिणदार याींना र्ोनवरुन ठदनाींक १२ मे, २०१५ रोिी सींपकण साधन
ू सदर

अिाणच्या चौकशीसाठी हिर
नसल्याबाबत कळववले.

राहण्याची समि ठदली असता तयाींनी हिर राहू शकत
यावरुन अिणदार याींना तयाींनी केलेल्या तक्रारीत स्वारस्य वा्त

नसल्याने सदरचा अिण र्ादल

होण्यासाठी उपववभागीय पोलीस अधधकारी, अमलबाग याींच्याकडे

सादर केला आहे . प्रस्तुत प्रकरणी अिणदार याींना णरासमोर केलेल्या अनतक्रमणावरुन प्रस्तुतचा
वाद झाल्याचे ननषपन्न झाले आहे.
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
रािापरू (जि.रत्नाधगरी) तालम
ु यातील पयवटन स्थळाांच्या सश
ु ोळभिरणासाठीच्या
(२४)

१८४०८ (१२-०८-२०१५).

श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर), श्री.अवधत
ू तटिरे (श्रीवधवन),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

राखडयाबाबत

व्हाड (मुांब्रा िळवा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) रािापूर (जि.रतनाधगरी) तालक्
ु यातील आींबोळगड, यशवींतगड, धोपश्वर, गींगातीथणक्ेत्र, गरम

पाण्याचा झरा, चन
ु ाकोळवण, रािापरू ची गढी, रानतळे पररसर या आठ पयण्नस्थळाींचे सवेक्ण
महाराषर राज्य पयण्न ववकास महामींडळाच्या माध्यमातून करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पयण्न स्थळाींच्या सुशोमभकरणासाठी आराखडा तयार करण्याचे काम दोन
वषांपासून सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हा आराखडा शासनास सादर करण्यात आला आहे काय, असल्यास या
आराखयायाचे स्वरुप काय आहे ,

(४) आराखडा शासनास सादर केला नसल्यास तयाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ९९ (18)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-१०-२०१५) : (१) नाही. तथावप व्यवस्थापकीय सींचालक, महाराषर
पयण्न ववकास महामींडळ याींच्या ननदे शानस
ु ार जिल्हाधधकारी, रतनाधगरीमार्णत रतनाधगरी
जिल््यासाठीचा

पयण्न

ववषयक

बह
ृ ्

आराखडा

तयार

करण्यात

आला

आहे .

सदर

आराखयायामध्ये प्रश्नोतत आठ पयण्न क्ेत्रापसकी रािापूरची गढी वगळून उवणररत सात पयण्न
क्ेत्राींचा समावेश आहे.
(२) होय.
(३) व (४) महाराषर पयण्न ववकास महामींडळाच्या स्तरावर छाननी करण्यात आली. या
आराखयायाबाबत सधचव, पयण्न याींनी सवण सींबींधधताींची बसठक णेतली आहे . बसठकीत सदर
आराखयायाबाबत सींबींधधत अधधका-याींना ननदे श दे ण्यात आलेले आहे त.
___________
नाळशि पांचवटी येथील एिा महाववद्यालयासमोर असलेल्या हॉटे लमध्ये वेश्या व्यवसाय
चालत असल्याचा सांशय व्यमत िरुन
(२५) १८६०५ (१२-०८-२०१५).
श्री.अवधूत

तटिरे

(श्रीवधवन),

ापा टािल्याबाबत

श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.जितेंद्र
श्री.रमेश

िदम

(मोहोळ),

व्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.सत्यिीत

(शाहूवाडी), श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

पाटील-सरुडिर

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) नामशक पींचव्ी येथील एका महावव्यालयासमोर असलेल्या हॉ्े लमध्ये वेश्या व्यवसाय
चालत असल्याचा एका स्थाननक लोकप्रनतननधीने सींशय व्यक्त करुन छापा ्ाकून हॉ्े लमध्ये

वास्तव्यास असलेल्या पती - पतनीला त्रास ठदल्याची ण्ना ठदनाींक २१ एवप्रल, २०१५ रोिी वा
तयासुमारास णडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ण्नेची शासनामार्ंत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्नस
ु ार कोणती कारवाद केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१५) :(१) ठद. २०.४.२०१५ रोिी सदर ण्ना णडली.
(२) सदर प्रकरणी पोलीस अधधकाऱ्याींनी चौकशी केली असता ते िोडपे पती-पतनी असल्याचे
तपासात ननषपन्न झाले.
(३) सींबींधीत िोडप्याने आमची कोणाववरुध्द तक्रार नसलेचे साींधगतले.
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________

वव.स. ९९ (19)
ळसांधुदग
ु व जिल््यातील माव्हे वाड िोंडुरा भागात राहणा-या एिा दाांपत्याने

पल्या चार

महहन्याच्या मल
ु ाला अवघ्या ५ हिार रुपयास वविल्याबाबत

(२६)

१८९४२ (१०-०८-२०१५).

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

व्हाड (मुांब्रा िळवा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) मसींधुदग
ु ण जिल््यातील माव्हे वाड कबिडुरा भागात राहणा-या एका दाींपतयाने आपल्या चार

मठहन्याच्या मल
ु ाला अवया ५ हिार रुपयास ववकल्याची ण्ना माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा
तया सम
ु ारास ननदशणनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले
आहे व तयानुसार या प्रकरणी पुढे कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१५) : (१) नाही.
(२) सदर प्रकरणी मळे वाड कोडूरा भागात राहणाऱ्या सावींत दाींपतयाकडे चौकशी केली असता या
दाींपतयाने आींतरिातीय वववाह केला असल्याने ते मोिमिुरीचे काम करुन उदरननवाणह करत

होते. तयाींच्याकडून मुलाच्या पालनपोषणाची व्यवस्था होत नसल्यामुळे तयाींनी बाींदा शेले येथे
राहणाऱ्या

मेस्त्री

कु्ुींबाकडे

तया

पालनपोषण करत आहे .

मल
ु ाला

पालनपोषणाकररता

ठे वलेला

असन
ु

ते

तयाींचे

सदर मुलाला ववकलेला नसल्याचे चौकशीत ननषपन्न झाले आहे .

(३) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________
सावांतवाडी (जि.ळसांधुदग
ु )व तालम
ु यात िायदा व सुव्यवस्था राखयाबाबत
(२७)

१८९५७ (१२-०८-२०१५).

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन), श्री.जितेंद्र

िळवा), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

व्हाड (मुांब्रा

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) सावींतवाडी (जि.मसींधुदग
ु )ण तालुक्यात दारु, म्का, िुगाराचे प्रमाण वाढले असताींनाच

मुलीींची व मठहलाींची छे डछाडीचे प्रकार वाढल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ च्या शेव्च्या सप्ताहात
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तालुक्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी
करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

कोणती कारवाद केली वा
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१५) : (१) नाही.
(२) सावींतवाडी पोलीस ठाणेच्या हद्दीत आतापयंत दारुबींदी सदराखाली २१ ठठकाणी छापे
्ाकण्यात आले असल
ू ९ गन्
ु हे उणडकीस आले आहे त. सदर गन्
ु ्यामध्ये १३ आरोपीींना अ्क

करण्यात आली असून एकूण रु. १२,३०,०००/- चौ १०८ली्र दारु व वाहने िप्त करण्यात
आली आहे त.

म्का िुगार सदराखाली ३ गुन्हे उणडकीस आले आहे त. सदर गुन््याींमध्ये ३

आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून एकूण रु. २,६७०/- चा माल िप्त करण्यात आला आहे.

सावींतवाडी तालक्
ु यात कायदा व सव्ु यवस्था अबाधीत रहावी याकरीता अवसध धींदे नष्

करण्याच्या उद्देशाने तसेच मुलीींची छे डाछाड होऊ नये म्हणून गदींच्या ठठकाणी पोलीस रिटर्क्स
पॉद् तसेच ठदवसा व रात्री सक्त मस्त णालण्यात येते.
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
ििवत तालुमयातील (जि.रायगड) धचांचवली येथील िमीन बनावट
मालि समोर िरुन ववियाचा प्रयत्न िेल्याबाबत

(२८)

१९५२७ (१०-०८-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) किणत तालक्
ु यातील (जि.रायगड) धचींचवली येथील १७ एकर िमीन बनाव् मालक समोर

करून ववकण्याचा प्रयतन होत असल्याचे नक
ु तेच माहे मे, २०१५ मध्ये वा तया सम
ु ारास
ननदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बदलापूर-बेलवली भागातील तुषार भगवान पा्ील आणण स्नेहल महट  द्र पवार
याींची सामानयक भाधगदारी असलेल्या ्ीएसपी ग्रुप अींधेरी, मुींबद येथील मेहताब शादन शेख
याींची िमीन खरे दी करण्याचा ननणणय णेतला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी नेरुळ पोलीस ठाणे येथे गुन््याची नबिद करण्यात आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले,
त्नुसार यासींदभाणत शासन स्तरावर काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१५) : (१), (२) व (३) होय.
(४) सदर प्रकरणी नेरळ पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. ५२/२०१५ भा.दीं .वव. कलम ४५६, ४६७, ४७१,
४२०, ३४ अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे. तपासाअींती सवण आरोपीींना अ्क
करण्यात आली आहे . प्रकरण पोलीस तपासावर प्रलींतबत आहे.
(५) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
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वैभव इांडजस्रयल इस्टे ट येथील अनधधिृत पाकिवगबाबत
(२९)

१९६४६ (१२-०८-२०१५).

श्री.तुिाराम िाते (अणुशमती नगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसभव इींडजस्रयल इस््े ् येथील अनधधकृत पारिटकणगबाबत लोकप्रनतननधीींनी वररषठ पोलीस
ननरीक्क, वाहतुक पोमलस, अणुशक्तीनगर, मानखुदण याींना ठदनाींक ४ मे, २०१५ रोिी ननवेदन
ठदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या सींदभाणत कोणती कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदर ननवेदनाच्या अनुषींगाने रॉम्बे वाहतूक ववभागाकडून ठद. ४.८.२०१५ ते ठद.१८.८.२०१५
या कालावधीत

२६ वाहनाींवर मो्ार वाहन काय्याींतगणत कारवाद करण्यात आली असून

सतत कारवाद करण्यात येत आहे. तसेच, वसभव इींडजस्रयल इस््े ् येथील रस्तयाींवर कोणतीही

इसम पारिटकंग, अींणोळ अथवा प्रात: ववधी करणार नाही तयासाठी गोवींडी पोलीस ठाण्याहून
योय ती खबरदारी णेण्यात आली आहे. अशी कृतये व रहदारीस अडथळा ननमाणण केल्यास
तयाींच्या वर योय ती कारवाद करण्याची तिवीि ठे वण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
राज्यातील सरिारी नोिर भरती बांदीच्या ननणवयाबाबत
(३०)

१९६८३ (१०-०८-२०१५).

श्री.उल्हास पाटील (ळशरोळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) राज्य शासनाच्या सरकारी नोकर भरती बींदच्या धोरणामुळे राज्यात णेतल्या िाणा-या
स्पधाण पररक्ाींमध्ये उततीणण झालेल्या वव्याथयांना अ्यापही शासकीय सेवा करण्याचा लाभ
ममळत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या धोरणामळ
ु े या पररक्ाींमध्ये उततीणण झालेल्या वव्याथयांची वय शासकीय
नोकरीच्या मयाणदेपेक्ा िास्त झालेली आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यामळ
ु े या वव्याथयांना बेरोिगारीमुळे आतमहतया करण्यामशवाय पयाणय
राठहलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्साय, नोकर भरती बींदीच्या ननणणयाबाबत शासन र्ेरववचार करणार आहे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१५) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही.
शासकीय ववभाग/कायाणलयातील ग्-अ ते ग्-ड सींवगाणत पदभरतीवर अींशत: ननबंध
ववतत ववभागाच्या ठद.२.६.२०१५ व ठद.२३.९.२०१५ च्या शासन ननणणयान्वये णालण्यात आले
आहे .
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तसेच सामान्य प्रशासन ववभाग शासन ननणणय ठद.१६.०७.२०१५ अन्वये ठद.०२.०६.२०१५
पूवी ज्या उमेदवाराींचे ननयुक्तीचे आदे श ननगणममत झाले आहे त व खुल्या ग्ातील उमेदवाराींना
ननयक्
ु ती दे ण्यात आलेली आहे . मात्र आरक्णातील उमेदवाराींच्या कागदपत्राींची पडताळणी नींतर

पुणण झालेली असेल तयाचप्रमाणे ज्या प्रकरणी मागणीपत्र पाठवून उमेदवाराींच्या मशर्ारशी

आयोगाकडून/जिल्हा ननवड सममतयाींकडून ववभागास/ ननयुक्ती प्राधधका-यास प्राप्त झाल्या
आहे त, पदभरतीसाठी पदाींची मागणी ननवडसममतयाींना/आयोगास ठद.०२.०६.२०१५ पूवी पाठववली
असेल व तयाअनुषींगाने ठद.१६.०७.२०१५ पयणत िाठहरात प्रमसध्द करण्यात आली आहे अशा

िाठहरातीत नमद
ण : मभ
ू करण्यात आलेली पदे भरण्यास प्रशासकीय ववभागाींना पण
ु त
ु ा ठदलेली

आहे . याखेरीि ठद.०२.०६.२०१५ पूवी मागणीपत्र पाठववले असेल परीं तु मागणीपत्राच्या अनुषींगाने
ठद.१६.०७.२०१५ पयंत िाठहरात प्रमसध्द झाली नसल्यास अशा प्रकरणी पद मागणीबाबत

पुनवण वचार करुन आवश्यक प्रस्ताव अपर मुख्य सधचव (सेवा) याींच्या सममतीसमोर सादर

करण्याबाबत सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या असून तयानस
ु ार पदे भरण्याची आवश्यकता ववचारात
णेऊन सममती अधधक पदे भरण्यास मींिूरी दे त असते, तयामळ
ु े पदे भरण्याची कायणपध्दती

पुणप
ण णे बींद नसल्याचे ठदसते. यावरुन शासकीय सेवेत शासनाच्या धोरणानुसार परीक्ाींमध्ये

उततीणण झालेल्या वव्याथयांचे वय शासकीय सेवेत येण्यासाठी ववठहत केलेल्या वयोमयाणदेपेक्ा
िास्त झाले अथवा वव्याथयांना बेरोिगारीमुळे आतमहतया करण्यामशवाय पयाणय नाही असे
म्हणता येणार नाही.

(४) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
मांब
ु दतील चन
ु ाभट्टी-सायन येथील सोमय्या रस्टच्या मैदानावर हहांदध
ु मव
ववरोधी धमांतर वव यी भा णे िरयात

(३१)

२०५५० (१०-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

ल्याबाबत

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) के.श्याम रिटकशोर व पॉल ठदनकरन या इसमाींनी ठदनाींक १२ र्ेब्रुवारी २०१४ रोिी मुींबदतील

चन
ु ाभट्टी-सायन येथील सोमय्या रस््च्या मसदानावर ठहींदध
ु मण ववरोधी धमांतर ववषयी भाषणे
ठदल्यामुळे तयाींच्या ववरोधात रग्ि अॅड मॅजिक ररमेडीि अॅक्् १९५४ आणण नरबळी आणण

िाद्
ू ोणा कायदा २०१३ या काय्यातील तरतूदीनस
ु ार कडक कारवाद करावी अशा आशयाच्या
तक्रारी श्री. चींद्रकाींत भठदके आणण श्री.गोववींद याींनी ठाणे अींमलदार, वडाळा रक ्ममणनल पोलीस
ठाणे, मींब
ु द याींच्याकडे केल्या आहेत, हे खरे आहे काय?

(२) असल्यास या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीनुसार सींबींधधताींववरुध्द
पुढे कोणती कारवाद करण्यात आली वा येत आहे
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) श्री.चींद्रकाींत भठदके व श्री. महे श गोळे याींनी एकाच आशयाचा तक्रार अिण वडाळा ्ी्ी

पोलीस ठाणे येथे केला असून, तयानुसार पोलीस ठाणे मार्णत चौकशी करण्यात आली आहे .

तरीं तु सींबींधधताींवर कारवाद करण्यात आली नाही. अिणदार हे चौकशी कामी पोलीस ठाणेस हिर
न

राठहल्याने

तयाींना

िा.क्र.९१८१/१४,

ठद.२४.०६.२०१४

व

पुन्हा

िा.क्र.११५४४/१४,

ठदनाींक २०.०८.२०१४ रोिी तयाींचे पततयावर नमूद अींमलदार गेले असता श्री.गोळे हे ममळून न
आल्याने तयाींचे णराशेिारच्या मठहलेकडे अिणदार याींचेबाबत चौकशी केली असता ते तयाींचे

मूळगावी गेले असल्याचे साींधगतले. श्री.गोळे याींना वारीं वार तयाींचे दरु ध्वनीवरुन सींपकण साधून व
लेखी पत्रा्वारे कळवन
ू दे खल ते वडाळा पोलीस ठाणेस तयाींचे तक्रारीच्या अनुषींगाने हिर न
राठहल्याने तयाींना तयाींच्या अिाणमध्ये काही स्वारस्य नसल्याचे समिून तक्रारी अिण वडाळा
पोलीस ठाणे येथे दप्तरी दाखल करण्यात आलेला आहे.
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
रायगड जिल््यातील ििवत-खालापरू तालम
ु यात एमएम

रडीएिडून

रस्त्याांची ननिृष्ट्ट दिावची िामे होत असल्याबाबत

(३२)

२०९५० (११-०८-२०१५).

श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.जितेंद्र

व्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.अवधूत
तटिरे (श्रीवधवन), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) रायगड जिल््यातील किणत-खालापूर तालुक्यात एमएमआरडीएकडून रस्तयाींची ननकृष्
दिाणची कामे चालू आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ग्रामीण भागात काही कामे चालू असन
ु अधणव् अवस्थेत असल्याने
नागररकाींचे प्रचींड प्रमाणात हाल होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) अ्याप कोणतीच कायणवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही. िागा उपलब्ध झालेल्या ठठकाणी रस्तयाचे काम पूणण झाले आहे.
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________

वव.स. ९९ (24)

खालापूर (जि.रायगड) तालुिा पयवटन क्षेत्र म्हणून घोव त िरयाबाबत
(३३)

२०९८७ (१२-०८-२०१५).

श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.जितेंद्र

व्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.अवधत
ू
तटिरे (श्रीवधवन), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
खुलासा करतील काय :(१)

खालापूर

(जि.रायगड)

तालुका

पयण्न

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

क्ेत्र

म्हणून

णोवषत

करण्याची

मागणी

मा.मख्
े डे स्थाननक लोकप्रनतननधी व नागरीक साततयाने करीत
ु यमींत्री, पयण्न मींत्री याींचक
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-१०-२०१५) : (१) प्रश्नाधधन स्वरुपाचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून
येत नाही. तसेच एखा्या तालक्
ु यास पयण्नक्ेत्र णोवषत करण्याचे धोरण नाही.
(२) प्रश्न उ्भावत नाही.
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
बल
ु ढाणा जिल्हयात पयवटनास चालना दे याबाबत
(३४)

२११०३ (१२-०८-२०१५).

श्री.ह व
व धवन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) बल
ु ढाणा जिल्हा मख्
ु यालयाच्या ८० रिटक.मी. पररणात अनेक िागनतक दिाणची पयण्न क्ेत्रे
असल्याने सदर ठठकाणी पयण्नास चालना दे ण्यासाठी ववकास आराखडा तयार करण्याचे
शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, बुलढाणा येथे पयण्क ननवास उभारण्यात येणार आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-१०-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) ठद.४/११/२०१० च्या शासन
ननणणयानुसार जिल्हाधधकारी, बुलढाणा याींचेमार्णत बुलढाणा जिल््याचा रु.३७०.०० को्ीचा
पयण्न

बह
ृ त

ववकास

आराखडा

तयार

करण्यात

आला

आहे .

सदर

आराखयायाची

महामींडळास्तरावर छाननी झाली आहे . सदर आराखयायात बुलढाणा जिल््यातील पयण्न
स्थळाींचा समावेश करण्यात आला आहे . आराखडा अींनतमत: मान्य झाल्यावर आराखयायाची
कामाच्या प्राधान्यानुसार व ननधीच्या उपलब्धतेनुसार अींमलबवणी अपेक्षक्त आहे .
___________

वव.स. ९९ (25)
नवी मुांबद क्षेत्रात गुन््याांचे प्रमाण वाढल्यामुळे पोलीस
दलाची सांख्या वाढववयाबाबत

(३५)

२११७७

(१०-०८-२०१५).

श्री.सांदीप

नादि

(ऐरोली),

श्री.रमेश

िदम

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)व , श्री.जितेंद्र
िळवा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

(मोहोळ),
व्हाड (मुांब्रा

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) नवी मुींबद क्ेत्रात असलेली आमशया खींडातील सवाणत मोठी कृवष उतपन्न बािार सममती,

िेएनपी्ी सारखे भव्य बींदर नवी मुींबद शहर मुींबदला लागूनच असल्यामुळे नवी मुींबद शहर
वदण ळीचे शहर बनले असून चोऱ्या, लु्मार, णरर्ोडी, चसन स्नॅधचींन इतयादी स्वरुपाचे गुन्हे

ठदवसाढवळ्या णडत असणे, या प्रकाराींना प्रनतबींध बसावा व शहरातील कायदा सुव्यवस्था चोख

राहावी यासाठी लोकसींख्येच्या प्रमाणात नवी मुींबद पोलीस दलाची सींख्या वाढवावी म्हणून
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ततकामलन गह
ु यमींत्री
ृ मींत्रयाींना वेळोवेळी तसेच वव्यमान मा.मख्
महोदयाींना माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये ननवेदन ठदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनस्तरावरुन कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) राज्य पोलीस दलातील ६१४९४ पदननममणतीच्या पुढील ्प्प्यात ववववध सींवगाणत काही पदे
ननमाणण करावयाचे ववचाराधीन आहे .
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
दाांटी

वार व गवांडीवाडा (ता. मालवण, जि. ळसांधद
ु ग
ु )व येथे भेसळयम
ु त
दारु वविणा-याांवर िारवाद िरयाबाबत

(३६)

२१६९५ (१०-०८-२०१५).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) दाीं्ीआवार व गवींडीवाडा (ता. मालवण, जि. मसींधुदग
ु )ण या भागात भेसळयुक्त दारु ववकणा-

याींवर कारवाद करण्याबाबतचे ननवेदन मालवण तालक
ु ा रॉलर चालक-मालक सींण्ना आणण

मासळी ववक्री एिीं् सींण्नेने मा.पालकमींत्री, मा.जिल्हा पोलीस अधधक्क व मालवण पोलीस
ननररक्क याींना माहे एवप्रल २०१५ मध्ये ठदले आहे , हे खरे आहे काय.
(२) असल्यास, यापूवीही गोव्यातून मालवण येथे आणलेली भेसळयुक्त दारु वपऊन काही
िणाींचा मतृ यु झाल्याची ण्ना णडली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, भेसळयुक्त दारु ववकणा-याींवर कोणती कारवाद करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ९९ (26)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) नाही.
(३) सदर प्रकरणी, चौकशी केली असता भेसळयक्
ु त दारु ववक्री करणारे ननषपन्न झाले नाहीत.
भेसळयुक्त दारुची ववक्री केली िाणार नाही यासाठी वेळोवेळी गस्त णालून माठहती काढण्यात
येते व तयाींच्यावर कारवाद करण्यात येते. तसेच भेसळयुक्त दारुची ववक्री होणार नाही. याची
दक्ता णेण्यात येत.े

मालवण पोलीस ठाणे हद्दीत ४ ठठकाणी छापे ्ाकून ९० मल्र गोवा बनाव्ीची दारु व

२८ मल्र एवढी हातभट्टीची दारु िप्त करण्यात आली असन
ू सदर प्रकरणी चार आरोपीींना
अ्क करण्यात आले आहे . सदर िप्त दारुचे नमुने तपासणीसाठी केमीकल ॲनेलायझर पुणे
येथे पाठववण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
व्यवसाय ळशक्षण व प्रळशक्षण ववभागाने ववववध व्यवसायाांमधील ळशक्षिाांची
१ हिार ररमत पदे भरयाबाबत
(३७)

२१७०२

(चोपडा) :

(३०-०७-२०१५).

श्री.सांिय

साविारे

(भुसावळ),

श्री.चांद्रिाांत

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

सोनावणे

(१) व्यवसाय मशक्ण व प्रमशक्ण ववभागाने ववववध व्यवसायाींमधील मशक्काींची १ हिार ररक्त

पदे भरण्यासाठी माहे सप््ट  बर, २०१४ मध्ये वा तया दरम्यान िाठहरात ठदली असतानाही
माहे मे, २०१५ पयंत उक्त ररक्त पदे भरण्याची प्ररिटक्रया पूणण झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्नुसार भरती प्ररिटक्रया पूणण
होण्यास होणा-या ठदरीं गादची सवणसाधारण कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उक्त भरती प्ररिटक्रया तातडीने पण
ू ण करण्याबाबत शासनाने पढ
ु े कोणती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) व (३) उमेदवाराींची लेखी परीक्ा णेण्याकररता महाराषर राज्य पररक्ा पररषद, पण
ु े याींचे
सहाय्य णेण्यात येत असून तयाींचस
े मवेत करर करण्याची प्ररिटक्रया सरु
ु आहे .
(४) लागू नाही.

___________

वव.स. ९९ (27)
दौंड तालुमयातील यवत व इांदापूर (जि.पुणे) या पोलीस ठायामधून
पोळलसाांच्या तायात असलेले

(३८)

२१९३९ (१२-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

रोपी पळून गेल्याबाबत

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

दौंड तालक्
ु यातील यवत व इींदापूर (जि.पुण)े या पोलीस ठाण्यामधून पोमलसाींच्या ताब्यात

असलेले आरोपी पळून गेल्याची ण्ना ठदनाींक १० मे, २०१५ रोिी वा तया दरम्यान णडल्या, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशी अींती काय ननदशणनास आले व तदनींतर कोणती कारवाद केली
वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) व (३) सदर प्रकरणी यवत पोलीस स््े शन येथील तातपरु तया लॉकअपमध्ये ठे वलेला आरोपी

लॉकअपच्या छतास असलेल्या दोन लोखींडी गिाींमध्ये असलेल्या गॅपमधून पळून गेला. पळून
गेलेल्या आरोपीववरुध्द पोलीस स््े शन यवत येथे ग.ु र.क्र. १२५/२०१५, भा.दीं .वव. कलम २२४
अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी पोलीस स््े शन मध्ये कायणरत असलेल्या दोन पोलीस कमणचाऱ्याींना ननलींतबत

करण्यात आले आहे .
प्राथममक चौकशीअींती एका पोलीस कमणचाऱ्याींची वावषणक वेतनवाढ दोन वषाणच्या
कालावधीसाठी का रोखण्यात येऊ नये व दस
ु ऱ्या कमणचाऱ्याला रु. ५,०००/- दीं डाची मशक्ा का
करण्यात येवू नये, याबाबत कारणे दाखवा नो्ीस दे ण्यात आली आहे .

इींद्रापरू पोलीस स््े शन मधन
ू दे खील एक आरोपी पळून गेला असल्याने तयाींच्याववरुध्द

गु.र.क्र. १४२/२०१५, भा.दीं .वव. कलम २२४,३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे व
सदर आरोपी पळून िाण्यास िबाबदार असलेल्या तीन पोलीस कमणचाऱ्याींना सेवेतून ननलींतबत
करण्यात आले असून याबाबतची प्राथममक चौकशी चालू आहे .

पळून गेलेल्या आरोपीींच्या तपासासाठी वेगवेगळी पथके स्थापन करण्यात आली असन
ू

तयाबाबतचा तपास चालू आहे.
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________
नागपूर शहरात गुन्हे गारीचे प्रमाण वाढल्याबाबत
(३९)

२२०७८ (१२-०८-२०१५).

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे

(नागपूर पूव)व , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), डॉ.

ळश

दे शमुख (िाटोल), श्री.सध
ु ािर

वव.स. ९९ (28)
िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.सळमर मेघे (हहांगणा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) नागपरू शहरात मागील सहा मठहन्यात गन्
ु हे गारीच्या ण्नेत मोठया प्रमाणात वाढ झाली

असून णरर्ोडी, अपहरण, बलातकार, ववनयभींग, हतया, वसुली, चेन स्नॅचीींग, कसदी पळून िाणे
अशा ण्ना णडत असल्यामुळे नागरीकाींमध्ये तीव्र अींसतोषाची भावना ननमाणण झालेली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पोलीसाींचा गुन्हे गाराींवर वचक नसल्याने सदर ण्ना होत आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, गुन्हे गारीवर वचक ठे वण्याकरीता कोणती कारवाद करण्यात आली वा येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) व (३) नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालय अींतगणत णडणा-या गुन््याींना आळा णालण्यासाठी
गस्त पथकाींची वाढ करण्यात आली आहे . या मोठहमेमध्ये वररषठ पातळीवरील अधधका-याींनी

दे खील गस्त णालावी व तया दरम्यान हिर असलेल्या कमणचा-याींना दे खील वेळोवेळी ननदे श
दे ण्यात आलेले आहे त. याबाबत पोलीस आयुक्त आणण पोलीस सह आयुक्त दररोि आढावा
णेत आहे त.

गुन्हे शाखेच्या ननयींत्रणात ४० कमणचा-याींचे ववशेष पथक, शस्त्र, वॉकी-्ॉकी, मो्ार

सायकलसह ठदवस-रात्र दोन पाळीत गस्त लावण्यात येत आहे . सामाजिक सरु क्ा ववभाग,
गुन्हे शाखा नागपूर शहर येथून दररोि ३ जिप गायाया ज्यामध्ये पोलीसाींची (मठहला पोलीससह)

गस्त लावण्यात येत आहे. तसेच वररषठ अधधकारी सहाय्यक पोलीस आयुक्त व पोलीस उप
आयुक्त हे महततवाचे वेळी स्वत् गस्तीवरील पोलीस कमणचा-याींची पाहणी करतात. तसेच

नव्याने २३ पोलीस वाहने (पोलीस गस्तीपथक) लोकसष्श अशा महतवाचे ठठकाणी नेमण्यात
येऊन तयास नजिकचे सींवेदनशील ठठकाणी गस्तीकरीता पाठववण्यात येत आहे .
नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयाींतगणत सींक्ात सापडलेल्या नागरीकाींना तातकाळ

मदत करण्यासाठी आयवॉच पोलीस अॅप सुरु करण्यात आले आहे . नागपूर शहरातून १७
गुन्हे गाराींना हद्दपार करण्यात आले आहे . नागपूर शहरात मोका अींतगणत ५७ गुन्हे गाराींना अ्क
करण्यात आली आहे .

सामाजिक सुरक्ा शाखेत एक ववशेष कक् स्थापन करण्यात आला असन
ू मस
ु कान

योिना कायाणजन्वत करण्यात आली आह, याअींतगणत १६ मल
ु े, ६५ मुली, १०७ पुरुष व ११५
मठहलाींना ममसीींग प्रकरणात शोध णेऊन तयाींच्या णरी सोडण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________

वव.स. ९९ (29)
येरवडा िारागह
ृ ातील (जि.पुणे) िैद्याांना मनीऑडवरद्वारे ळमळणा-या दोन हिार रुपये
व्यनतररमत अधधि रमिम पोचववयात येत असल्याबाबत

(४०)

२२३०६

(हडपसर) :

(१०-०८-२०१५).

श्री.लक्ष्मण

िगताप

(धचांचवड),

श्री.योगेश

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

हटळे िर

(१) येरवडा कारागह
ु )े कस्याींना दरमहा मनीऑडणर्वारे आलेल्या र्क्त दोन हिार
ृ ातील (जि.पण
रुपये खचण करण्याची परवानगी आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तयापेक्ा िास्त रक्कम असल्यास तीस ्क्के रक्कम तुरुींग रक्काींना दे ऊन
हिारो रुपये कस्याींपयंत पोचववण्याची थे् सेवा सुरु असल्याची बाब ठदनाींक ४ मे, २०१५ रोिी
वा तया सम
ु ारास ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कारागह
ृ ातील उपहारगह
ृ ात प्रतयेक कस्याला वस्तू णेण्यासाठी काळाबािाराने
कूपन्सची ववक्री होत असल्याचे ननदशणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, दोषी सुरक्ा
रक्कावर कोणती कारवाद करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची सवणसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही. कारण मा. कारागह
ृ महाननरीक्क याींचे पररपत्रक िा.क्र.आस्था/ अमभलेखशाखा
/कॅ.कुपन्स/४२३३/२०१०

कक्-१(१),

पण
ु े-०१,

ठद.

०१/०६/२०१०

अन्वये

महाराषरातील

सवण

कारागह
ृ ामध्ये कुपन पध्दती बींद करुन बीं्याींच्या मागणीनुसार बीं्याींच्या खािगी हक्क व बींदी
वेतन (कामाचा मोबदला) अनक्र
ु मे रजिस््र क्र. १.२ व रजि क्र. २६ या नबिदवही मध्ये खचाणची

नबिद णेतल्यानींतर उपहारगह
ु ार खचण रकमेच्या रिटकींमतीची
ृ ातुन बींदी याींनी केलेल्या मागणीनस
वस्तू बीं्याींच्या ताब्यात दे ऊन वस्तु ममळाल्याची स्वाक्री णेण्यात येते.
(४) व (५) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________
अिोलामध्ये एिा बाांधिाम व्यावसानयिाने बनावट दस्तऐवि व खो्या
स्वाक्ष-या िरुन िो्यवधीचा व्यवहार िेल्याबाबत
(४१)

२३०९७ (१०-०८-२०१५).

श्री.हरर

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वपांपळे (मुनतविापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) अकोलामध्ये एका बाींधकाम व्यावसानयकाने एका मठहलेच्या शेतीचे सवे नीं. ३/९ बनाव्
दस्तऐववि करुन व खो्या स्वाक्-या करुन को्यवधी रुपये मालकीची खरे दी ववक्रीच्या
व्यवहार केला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत सदर मठहलेने शहर कोतवाली पोलीस ठाण्यात तक्रार ठदलेली आहे , हे
खरे आहे काय,

वव.स. ९९ (30)
(३) असल्यास, या शेतीच खरे दी-ववक्रीचा व्यवहार ठदनाींक २५ सप््ट  बर, २०१२ ते ठदनाींक २१
माचण, २०१३ या कालावधीत करण्यात आलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीचे ननषकषण काय व
तयानुसार र्सवणक
ू करणाऱ्याववरुध्द कोणती कारवाद केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१५) : (१), (२) व (३) होय.
(४) या प्रकरणी सररता चींद्रशेखर सींद
ु रबींशी याींनी केलेल्या तक्रारीवरुन तसेच मा.प्रथम वगण
न्यायदीं डाधधकारी, को्ण क्र.२, अकोला याींचे सी.आर.पी.सी. कलम १५६(३) अन्वये गुन्हा दाखल
करण्याचे आदे शावरुन पोलीस स््े शन मस्ी कोतवाली येथे ठदनाींक १४ माचण, २०१५ रोिी

गु.र.क्र. ३०/२०१५ भा.दीं .वव. कलम ४२०, ४६८, ४७१, १९५, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात
आला आहे .

गुन््याच्या तपासामध्ये मा.जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अकोला याींनी ठदनाींक १६ माचण,

२०१५ रोिी स्थधगती आदे श ठदले आहे त.
(५) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________
पाटनबोरी (ता.िेळिर, जि.यवतमाळ) गावातील िु. योगीता नागोराव
ळसडाम या युवतीचा खून झाल्याबाबत

(४२)

२३४५८ (१०-०८-२०१५).

(१)

पा्नबोरी (ता.केळकर, जि.यवतमाळ) गावातील कु. योगीता नागोराव मसडाम या

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

प्रा.अशोि उदिे (राळे गाव), श्री.सांजिवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

युवतीचा ठदनाींक ३० माचण २०१५ रोिी खन
ू झाल्या प्रकरणी अिूनही आरोपीना अ्क करण्यात

पोलीसाींना यश न आल्याची बाब ठदनाींक ४ िन
ू , २०१५ रोिी वा तया सम
ु ारास ननदशणनास
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी स्य:जस्थती काय आहे , तसेच पोलीस प्रशासनाच्या अपयशानींतर
सदर प्रकरण सी.बी. आय कडे सोपववण्यात आले आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१५) : (१) नाही.

(२) सदर प्रकरणी पोलीस स््े शन पाींढरकवडा येथे ग.ु र.क्र. ६०/२०१५ भा.दीं .वव. कलम ३०१, ३०२

अन्वये गुन्हा नबिदववण्यात आला असून खन
ू झाल्याप्रकरणी आरोपीस अ्क करण्यात आली
आहे . गुन््याचा तपास सुरु असन
ू आरोपीची तसेच मत
ृ युवतीच्या नातेवादकाींची नाको ्े स््

झाल्यानींतर उपलब्ध पुराव्याच्या आधारे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात येदल. या

प्रकरणी पोलीसाींना अपयश आलेले नसल्यामळ
ु े गन्
ु ्याचा तपास अ्यापयंत सीबीआयकडे
सोपववण्यात आलेला नाही.
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________

वव.स. ९९ (31)

औरां गाबाद जिल्हयात किमान िौशल्य वविास िायावलयाअांतगवत
सळु शक्षक्षत बेरोिगाराांना नोिरी ळमळयाबाबत
(४३)

२३६३८ (११-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) औरीं गाबाद जिल्हयात रिटकमान कौशल्य ववकास कायाणलयाअींतगणत (रोिगार - स्वयींरोिगार)
ववभागाचे वषणभरात सवणच ण्कातील बेरोिगाराींना केवळ ४४७ उमेदवारालाच नोकरी ममळाली
असल्याची बाब ठदनाींक १९ मे, २०१५ रोिी वा तया दरम्यान ननदशणनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, येथील कायाणलयाअींतगणत नबिदणी वगणननहाय व शसक्णणकननहाय रिटकती नबिदणी
झाली व रिटकती बेरोिगाराींनी नबिदणी केली व रिटकती उमेदवाराींना कायाणलयाचे माध्यमातून नोकरी

ममळाली या बाबतची सींपूणण माठहती दे ण्यात यावी व बेरोिगाराींना रोिगार ममळण्याच्या ष्ष्ीने
शासनाने कोणते प्रयतन केले आहे वा कसे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) जिल्हा कौशल्य ववकास, रोिगार व उ्योिकता मागणदशणन कट द्र, औरीं गाबाद येथे सन
२०१५ मध्ये िून, २०१५ अखेर झालेली वगणननहाय नबिदणी व मशक्ण ननहाय नबिदणी
खालीलप्रमाणे आहे .

वगव

नाव नोंदणी

अनुसूधचत िाती

२९,०२६

अनुसूधचत िमाती

१,८६०

भ्क्या िमाती

९,४९३

ववमुक्त िाती

४,८६८

ववशेष मागास प्रवगण

७२०

इतर मागासवगीय

१६,०६१

सवणसाधारण

६४,७७७

वव.स. ९९ (32)
शैक्षणणि पात्रता

िडेवारी

एस.एस.सी.पेक्ा कमी मशकलेले

५,४४५

एस.एस.सी.पास

४०,७५३

एच.एस.सी.पास

३६,८४८

अमभयाींतत्रकी/पदवीधारक

७,१७३

आय.्ी.आय.

४,१३३

मशकाऊ काय्या खालील प्रमशक्षक्त

७९७

पदवीधर

२६,००९

पदव्युततर

५,६४७

एकूण

१२६,८०५

जिल्हा कौशल्य ववकास, रोिगार व उ्योिकता मागणदशणन कट द्र औरीं गाबाद येथे सन २०१५
मध्ये

िून, २०१५ अखेर पयंत ६९९२ उमेदवाराींनी नावनबिदणी केली आहे. तर सदर

कायाणलयातन
ू १,४०५ उमेदवाराींना िन
ू , २०१५ अखेर पयंत नोकऱ्या ममळाल्या आहे त. राज्यातील

बेरोिगार उमेदवाराींना रोिगार उपलब्ध व्हावा म्हणून राज्य शासनाच्या कौशल्य ववकास व
उ्योिकता ववभागामार्णत रोिगार मेळावे, बेरोिगाराींच्या सेवा सहकारी सींस्था, रोिगार
प्रोतसाहन कायणक्रम योिना, आठदवासी उमेदवाराींसाठी प्रमशक्ण व मागणदशणन कट द्र या योिना
राबववण्यात येत आहे त.
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
मुांबदतील वडाळा येथे ळमसबाह िाांद्री या तरुणीला मुजस्लम असल्याच्या िारणावरुन
बबल्डरने घर भाड्याने दे यास निार हदल्याबाबत

(४४)

२४६६६ (१२-०८-२०१५).

श्री.प्रताप सरनादि (ववळा माजिवडा), श्री.अिन
ुव खोतिर

(िालना), श्री.अळमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे
(भोर), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींबदतील वडाळा येथे गुिरात येथून नोकरीसाठी आलेल्या ममसबाह काींद्री या तरुणीने

वव.स. ९९ (33)
तबल्डरला २४ हिार रुपयाींचे डडपॉणझ् दे वूनही मुजस्लम असल्याच्या कारणावरुन

तबल्डरने णर

भायायाने दे ण्यास नकार ठदल्याचा प्रकार माहे मे, २०१५ च्या शेव्च्या आठवयायात

ननदशणनास

आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय तयात काय आढळून आले व तयानुषींगाने
सींबींधधत तबल्डरवर कोणती कारवाद केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१५) : (१) नाही.
(२) व (३) सदर प्रकरणी सदरहू इमारतीतील १३ रठहवाशी व भाडेकरुीं ची चौकशी केली असता
तयाींनी सदर तबल्डीींगमध्ये सवण िाती धमाणचे लोक राहत असल्याचे व तयाींना रुम भायायाने

रिटकींवा ववकत णेताना िात धमाणबाबत ववचारणा झाली नसल्याचे रिटकींवा तयाींना कोणतीही अडचण
आली नसल्याचे साींधगतले.
सींबींधधताींना लेखी पत्र दे ऊनही ते चौकशीकरीता पोलीस स््े शन येथे उपजस्थत राठहलेले
नाहीत. तयामुळे तक्रारीत कोणतयाही प्रकारचे तथय नसल्याचे आढळून आलेले आहे.
___________
मौिे वाढव बुद्रि
ु ( ता.अळलबाग जि. रायगड) येथे ननरुपणिार नतथवरुप
नानासाहे ब धमावधधिारी याांचे स्मारि बाांधयाबाबत

(४५)

२५०२५ (१४-०८-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) मौिे वाढव बुद्रक
ु ता.अमलबाग येथे महाराषर भुषण ज्येषठ ननरुपणकार नतथणरुप नानासाहे ब
धमाणधधकारी याींचे स्मारक बाींधण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ववचाराधीन प्रस्तावावर कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) व (३) शासनाने उपलब्ध केलेल्या िममनीसींदभाणत मा.सवोच्च न्यायालयात िनठहत
याधचका दाखल झालेली असून मा.सवोच्च न्यायालयाने “िससे थे” (status-quo) असे आदे श
ठदलेले आहे त. स्य:जस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववषठ असल्याने स्मारकाच्या अनुषींगाने पुढील
कायणवाही होऊ शकली नाही.

___________

वव.स. ९९ (34)
नागपूर येथे दाखल्याांच्या दलाली प्रिरणात सात दलालाांवर पोळलस
ठायात गुन्हा दाखल िरयात

(४६)

२५८१६

(१२-०८-२०१५).

श्री.डड

मल्लीिािन
ूव

ल्याबाबत

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू जिल्हाधधकारी कायाणलय पररसरातील सेतू आणण तहमसल कायाणलय पररसरात
दाखल्याींच्या दलाली प्रकरणात सात दलालाींवर पोमलस ठाण्यात माहे िून, २०१५ मध्ये गुन्हा
दाखल करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या दलालासोबत उपजिल्हाधधका-याींचेही सींबध
ीं असल्याचे ननदशणनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कारवाद केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१५) :(१) होय, अींशत: खरे आहे .
नागपूर जिल्हाधधकारी कायाणलय पररसरातील सेतू आणण तहमसल कायाणलय पररसरात

दाखल्याींच्या दलाली प्रकरणात दोन दलालाींवर िन
ू २०१५ मध्ये व पाच दलालाींवर िल
ु ,स २०१५
मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
(२) हे खरे नाही.

(३) सदर प्रकरणी सह जिल्हाननबींधक, उपायुक्त सदस्य, ववभागीय िाती प्रमाणपत्र पडताळणी
सममती व नगर भम
ु ापक अधधकारी, नागपरू याींनी केलेल्या तक्रारीवरुन जिल्हाधधकारी

कायाणलयात कोणतेही काम नसताना ओळखपत्र तसेच परवाना नसताना अनधधकृत सरकारी
िागेत प्रवेश केल्याने पाच आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून पोलीस स््े शन सदर,
नागपूर येथे एकूण तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे त.
(१) गु.र.क्र. १९२/२०१५, मुींबद पोलीस कायदा कलम १२०
(२) ग.ु र.क्र. १९३/२०१५, मींब
ु द पोलीस कायदा कलम १२०
(३) गु.र.क्र. १९५/२०१५, मुींबद पोलीस कायदा कलम १२०

व सदर प्रकरणी को्ाणत प्रनतवतृ त सादर करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________
गुळाणी व वरुडे (ता.खेड, जि.पुणे) पररसरात असलेल्या शेति-याांच्या
शेतातील ५०० फळझाडाांची तोड िेल्याबाबत

(४७)

२६०६० (१२-०८-२०१५).

श्री.सुरेश गोरे (खेड

ळां दी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) गुळाणी व वरुडे (ता.खेड, जि.पुणे) पररसरात असलेल्या शेतक-याींच्या शेतातील ५००
र्ळझाडाींची माहे िन
ू , २०१५ मध्ये अज्ञात व्यक्तीींनी तोड केल्याची तक्रार स्थाननक पोलीस
स्थानकात व कृषी अधधका-याींकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ९९ (35)
(२) असल्यास, तक्रारीच्या अनुषग
ीं ाने शेतक-याींना न्याय ममळावा म्हणून आतापयंत चौकशी
करुन कोणती कारवाद करण्यात आली वा येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१५) : (१) गुळाणी व वरुडे (ता.खेड, जि.पुणे) पररसरात
असलेल्या शेतकऱ्याींच्या शेतातील ५०० र्ळझाडाींची माहे िून, २०१५ मध्ये अज्ञात व्यक्तीींनी
तोड केल्याची तक्रार खेड पोलीस स्थानकात दाखल करण्यात आली आहे .

(२) सदर प्रकरणी शेतात अनाधधकाराने प्रवेश करुन शेवयाची ५०० झाडे, पपदची १०० झाडे व
ममरचीची २०० झाडे कापून तसेच पाणी तोडून नुकसान केल्याबाबतची तक्रार खेड पोलीस

स्थानकात रिटर्याणदीने ठदल्यावर खेड पोलीस स्थानक येथे भाग ५ गु.र.क्र.१७२/२०१५, भा.दीं .वव.
कलम ४४७, ४२७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सदर प्रकरणी आरोपीस अ्क करण्यात आली होती. तथावप, तयाींना िाममनावर

सोडण्यात आले आहे . गुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींतबत आहे .
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________
रत्नाधगरी येथील जिल्हा ववशे

िारागह
ृ ाच्या ळभांतीवरुन िैदी

पळून िायाच्या घटनेत वाढ झाल्याबाबत
(४८)

२६२३५ (१२-०८-२०१५).

श्री.जितेंद्र

व्हाड (मुांब्रा िळवा) :

काय :-

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) रतनाधगरी येथील जिल्हा ववशेष कारागह
ृ ाच्या मभींतीवरुन कसदी पळून िाण्याच्या ण्ना
वाढल्याने नव्याने सींरक्क मभींत बाींधण्याचा प्रस्ताव दीड वषाणपव
ू ी शासनाकडे पाठववण्यात आला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कारागह
ु े मशक्ा झालेल्या कस्याींना कोल्हापूर,
ृ ाची सुरक्ा भक्कम नसल्यामळ
साींगली येथील कारागह
ृ ात वगण करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाकडून कोणती कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-१०-२०१५) :(१) रतनाधगरी ववशेष कारगह
ृ ाची त्मभींत ही सुरक्ेच्या
ष्ष्ीने भक्कम नसल्यामुळे सदर सींरक्क मभींत दरु
ु स्ती करणे (रीं गकाम व धगलावा करणे)
बाबतचे

रु.

११,९१,०००/-

च्या

अींदािपत्रकास

अपर

पोलीस

महाननरीक्क, महाराषर राज्य पण
ु े याींचे स्तरावरुन ठदनाींक
मान्यता ठदली आहे ,
(२) होय,

महासींचालक

व

कारागह
ृ

११/०९/२०१५ अन्वये प्रशासकीय

वव.स. ९९ (36)
दक्षक्ण ववभागातील सवण कारागह
ृ ातील ५ वषे रिटकींवा तयापेक्ा िास्त मशक्ा झालेल्या

बीं्याींना नामशकरोड मध्यवती कारागह
ृ येथे वगण करण्याची कायणवाही करण्यात येत आहे .
(३) कायणवाही करण्यात येत आहे,
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________

गडचाांदरू (ता.िोरपणा, जि.चांद्रपरू ) येथीि िमीन खरे दी-ववक्री व्यवसानयिाांच्या घरावरील
गोळीबार िरणाऱ्या मुख्य

(४९)

२६४०७ (१२-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

रोपीस अटि िरयास ववलांब होत असल्याबाबत

अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) गडचाींदरू (ता.कोरपणा,जि.चींद्रपूर) येथील िममन खरे दी-ववक्री व्यावसानयक अरववींद ऊर्ण
अरुण तुकाराम डोहे याींच्या णरावर ठदनाींक १७ एवप्रल, २०१५ रोिी

गोळीबार झाला, तसेच

ठदनाींक २२ एवप्रल, २०१५ तयाींचे चुलत भाऊ अववनाश डोहे रा.कवढाळा,ता.कोरपणा याींचे ही
णरावर हल्ला करण्याचा प्रयतन झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहे िानेवारी, २०१५ पासुन या दोन्ही कु्ुींतबयाींना खींडणी ममळण्याकरीता
भ्रमणध्वनी करण्यात येत होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची तक्रार पाेेलीस स््े शन गडचाींदरू ला करण्यात आली असता
सबींधीत पोमलस अधधकाऱ्याींकडून चौकशी करण्यास व गोळीबारातील मुख्य आरोपीला अ्क
करण्यास ्ाळा्ाळ होत असल्याची तक्रार वपडीताींकडून करण्यात आली, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, प्रकरणी कोणती कारवाद करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे कारणे

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१५) :(१) गडचाींदरु (ता.कोरपणा, जि.चींद्रपरू ) येथील िमीन
खरे दी-ववक्री व्यावसानयक अरववींद ऊर्ण तुकाराम डोहे याींच्या णरावर ठदनाींक १७ एवप्रल, २०१५
रोिी गोळीबार झाला, हे खरे आहे काय,

तसेच ठदनाींक २२ एवप्रल, २०१५ तयाींचे चुलत भाऊ अववनाश डोहे रा.कवढाळा,

ता.कोरपणा याींचेही णरावर हल्ला करण्याचा प्रयतन झाला, हे खरे नाही.
(२) नाही.
(३) नाही.

(४) सदर प्रकरणी ठदलेल्या रिटर्याणदीवरुन पोलीस स््े शन, गडचाींदरू येथे गु.र.क्र. २८/२०१५,

भा.दीं .वव. कलम ३०७, ३८५, ३८७, १२० (ब) सह कलम आमण ॲक्् ३/२५ अन्वये गुन्हा नबिद
करण्यात आला आहे .

वव.स. ९९ (37)
या प्रकरणी तक्रार प्राप्त होताच पोलीसाींनी लगेच ण्नास्थळी िाऊन सदर प्रकरणाची
चौकशी केली व णराशेिारील लोकाींनी व काही साक्ीदाराींनी ठदलेल्या माठहतीवरुन दोन
आरोपीींना अ्क करण्यात आली असन
ू तयाींच्याकडून दे शी बनाव्ी वपस्तल
ू , काडतस
ू ाच्या
पुींगळ्या व बल
ु े् िप्त करण्यात आले आहे त.

सदर प्रकरणी आरोपीींववरुध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून सदर

प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे.
(५) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________
माणगाांव तालुमयातील (जि.रायगड) मौिे भाले या िळमनधारिाची फसवणूि िेल्याबाबत
(५०)

२६५०८ (१२-०८-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माणगाींव तालक्
ु यातील (जि.रायगड) मौिे भाले या गावातील ग् नीं ९१:८ क्ेत्र हे आर

४:९४.० आकार रु.१.५० (रा.भले) याींच्या मालकीची असताना तयाींच्या नावाने दीपक नरे या

तोतया व्यक्तीला दय्ु यम ननबींधक कायाणलयात उभे करुन खो्े बनाव् ननवडणूक ओळखपत्र
तसेच बँकेत बनाव् खाते उणडून बनाव् सरकारी दस्तावेि तयार करुन तब्बल ३५ लाखाींची

र्सवणक
ू केल्याप्रकरणी सात िणाींववरुध्द माणगाव पोमलसाींनी गन्
ु हा दाखल केल्याचे माहे मे,
२०१५ मध्ये वा तया सम
ु ारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले,
तदनुसार दोषीींवर कोणती कारवाद करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१५) :(१) होय.

(२) सदर प्रकरणी श्री.मननष झन
ु झन
ु वाला याींनी सात िणाींववरुध्द ठदलेल्या तक्रारीवरुन
माणगाींव पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. ६२/२०१५ भा.दीं .वव. कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४१९, ४७१, ३४
अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सदर प्रकरण पोलीस तपासावर प्रलींतबत आहे .

(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबद.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबद.

