अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १४० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

एमएमआरडीएने ववस्थाविताांसाठी धचतळसर मानिाडा येथील अिल्या मालिाचा
५५ हजार ४५१ चौ.मी.भख
ू ांड ठाणे महानगरिाललिेला ददल्यानांतर
(१)

महानगरिाललिेने येथे बीएसयुिी योजना राबववल्याबाबत

१३७२ (२३-१२-२०१४).

श्री.शरददादा सोनावणे (जन्
ु नर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई),

श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोिारा), श्री.ववलास तरे (बोईसर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ठाणे

जिल््यातील

ंोर ो
ीं र

रोराया

ंीं ोीकरणात

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

स् ासपत

लालेल्या

कु्बीं ााया

पन
ु ्वसनासाठी एमएमआररीएने चचतळसर मानपारा ये ील अपल्या मालकाचा ५५ हिार ४५१
चौ.मी.भख
ब ींर

ठाणे

महानगरपाललकेला

दोल्यानींतर

महानगरपाललकेने

अन्य

योिनाींमधील

स् ासपताींचेही पुन्वसन या िागे्र केल्यामुळे एमएमआररीएने िलमनीपो्ी १२ को्ी ५५
लाख ंपये भरण्याचे आोे

६ ्र्ावपब्ी ोे ऊन आितागायत ठाणे महानगरपाललकेने भरले

नसल्यामळ
ु े िलमनीची मालका आिही एमएमआररीएकरेच आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननयमानुसार स्कास प्रता् महानगरपाललकेकरबन मींिरब कंन ंेताना तो
िमीन मालकाने माींरा्ा लागतो ककीं ्ा ककमान त्याची एनीसी तरी आ्यक असते मा्र  ही
मालका

एमएमआररीएकरे असताना

महानगरपाललकेने ्तचच थ ल्या

त्याींचे

कोणतेही

ना

हरकत

ीएसयबपी योिनेचा प्रता्

प्रमाणप्र 

न

ंेताना

ेकायोा पोतीने माींरबन

्तचच मींिरब केले असन
ब महानगरपाललकेने त् ल ८० को्ी ंपये खचव कंन थ े २१
थमारती उभारल्या असन
ब काही थमारतीचे काम सुं आहे ्ा त्यासाठी आणखी काही को्ी

ंपये खचव परणार असबनही आिही सोरहब ीएसयबपी योिनेची ंरे रदह्ा ाींना मालका हक्काने
लमळालेली नाहीत ् पररणामतच नाहीत ् ररणामतच केंद्र ासनााया मबळ योिनेलाच त्यामळ
ु े
हरताळ फासला गेला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ठाणे महानगरपाललकेने

ीएसयप
ब ी योिनेंतगवत करोरो ंपये खचव करून

उभारलेल्या थमारती प्रकरणी सखोल चौक ी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, चौक ीत काय आढळबन आले ् त्यानुसार पुढे याप्रकरणी कोणती कार्ा
करण्यात आली आहे ?

स्.स. १४० (2)
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(०५-०२-२०१६)

:(१)

ंोर ींोर

रोर,

जिल्हा

ठाणे

ये ील

रता

ंीं ोीकरणासाठी स् ासपत लालेल्या कु्ुीं ााया पुन्वसनासाठी चचतळसर मानपारा ये ील

एमएमआररीएाया मालकााया ५५ हिार १५१ चौ.मी. ् दोनाींक १९.०३.१९९९ रोिी २६१५१.०३
चौ.मी. ् दोनाींक १०.०४.२००४ रोिी २९००० चौ.मी. यासाठी एकींोरीत ंपये १२,५५,५२,०६०/ए्ढ्या रकमेस अचधन राहबन ठाणे महानगरपाललकेकरे ता ा पा्तीद््ारे हताींतरण करण्यात
आलेले आहे .
त ासप, सद्यज तीत सोर िागेची मालका एमएमआररीए करे आहे . परीं तु लाल्यानींतर

्ेळो्ेळी राज्य ् केंद्र

ासनााया आढा्ा

ैठकात सोर योिना नागरी गरी ाींची असल्याने

सोर रक्कम माफ (waive=off) करण्यासींोभावत चचाव लाली असबन त्या ा त महापाललकेमाफवत
पाठपुरा्ा सुं आहे . सोर

ा तीत अींनतम ननणवय प्राप्त लाल्यानींतर योग्य ती कायव्ाही

करण्यात ये ल.

(२) सोर भख
ु ींरा्र स्कास प्रता् मींिरब करताना िमीन मालकाचे नाहरकत प्रमाणप्र 

आ्यक आते. मा्र  या प्रकरणी स्र्याधीन भख
ब ींरााया हताींतरणाोरम्यान तयार करण्यात
आलेली ता ा पा्ती स्चारात ंेऊन हौलसींग फॉर डरसहाऊन अींतगवत आरक्षित असलेल्या सोर
भबखींरा्र

हरी गरी ाींसाठी

ी.एस.यु.पी. योिना रा स्ण्यात येत आहे . सोर भख
ब ींर थमारती ्

पायाभबत सुस्धा ननमावण करणे आ्यक असबन त्यासाठी अींोाजित १७८.३७ अींतगवत

ाींधण्यात

येणाऱ्या ंराींची मालका सेव्हन पॉफईं् चा्व र प्रोग्रामनस
ु ार ररदह्ा ाींकरे ोे णे आ्यक

असल्याने या ा त एमएमआररीए ् ठाणे महानगरपाललका याींनी सोर प्रकरणी समन््याने
प्रकरण अींनतम करण्याचे ननजचत केले आहे .
(३) प्रन उद््ा्त नाही.
(४) प्रन उद््ा्त नाही.
___________
राज्य ििरवहन महामांडळाच्या अनााळा, ववरार, नालासोिारा व नवघर, वसई आगारातील जलमन
वसई ववरार शहर महानगरिाललिेच्या ििरवहन सेवेसाठी लमळणेबाबत
(२)

१८४७ (२३-१२-२०१४).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :
(१) ्स -स्रार

श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोिारा),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

हर महानगरपाललका िे्र ातील सम
ु ारे १६ लाख लोक्तीसाठी ्स -स्रार

हर महानगरपाललका परर्हन स्भागातफे सुमारे ८० ्क्के ्ाहतबक से्ा पुरस्ण्यात येत

असुन

्स -स्रार

हर महानगरपाललका िे्र ातील राज्य परर्हन महामींरळाची

्ाहतबक मोठ्या प्रमाणा्र कमी लाल्यामळ
ु े स्रार, नालासोपारा, ्स
आणण अनावळा ये ील प्र त

काही िागेचा ्ापर ्स -स्रार
उपल्ध

कंन

द्या्ी

अ ी

हरी

स

रोर (न्ंर), ्स

स ्ॅ न्रमधील िागा स्ना्ापर परबन असल्याने त्यातील
हर महानगरपाललका परर्हन स्भागााया

मागणी

्स -स्रार

महानगरपाललकेतफे

महामींरळाकरे ३ ्र्ावपब्ी करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

स ्ॅ न्रसाठी

राज्य

परर्हन

स्.स. १४० (3)
(२) असल्यास, स्रार, नालासोपारा, ्स
महामींरळााया
स्भागााया
आहे काय,

रोर (न्ंर), ्स

स ्ॅ न्रमधील काही िागा ्स -स्रार

आणण अनावळा ये ील परर्हन
हर महानगरपाललका परर्हन

स्ॅ न्रसाठी ोे ण्यास परर्हन महामींरळाकरबन ्ाळण्यात येत आहे , हे ही खरे

(३) असल्यास, ्स -स्रार

हर महानगरपाललका परर्हन स्भागााया

िागेपैका मागणी केलेले िे्र  स्नास्लीं

स ्ॅ न्रसाठी सोरहब
उपल्ध कंन ोे ण्याचेष्ष्ीने
ासनाने कोणती

कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) ् (३) गह
ृ स्भागाने दोनाींक १४.०७.२०१५ ाया प्र ान््ये महाराषर राज्य मागव परर्हन
महामींरळास

्स

स्रार

हर महानगरपाललकेाया

परर्हन

से्ेसाठी

ोोन

्र्ावकरीता

प्रायोचगक तत््ा्र राज्य परर्हन महामींरळाची िागा उपल्ध कंन ोे ण्याची कायव्ाही
करण्या ा त कळस्ले आहे .
(४) प्रन उद््ा्त नाही.
___________
िुणे-नालशि महामागाावर नो-िािींग झोन िेला असताांना दत
ु फाा
अवजड वहाने िािींग िेली जात असल्याबाबत

(३)

११२६५ (०७-०४-२०१५).

श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) चाकण (ता.खेर, जि.पुणे) भागातील मो ी-आळे फा्ा राषरीय ् राज्य मागाव्र अपंातात
गेल्या ५ ्र्ावत १ हिाराहबन अचधक ळी गेले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सोर अपंात ंरब नयेत म्हणबन पण
ु े-नाल क महामागाव्र आळीं ोी फा्ा,

तळे गा् चौक, आीं ेठाण चौक भागात नो-पाकींग लोन केला असताींना ोत
ु फाव अ्िर ्हाने
पाकींग केली िातात, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, अ्िर ्ाहनाीं्र कार्ा

करा्ी अ ी मागणी  ाननक लोकप्रनतननधीींनी

जिल्हा पोलीस अधीिक ् जिल्हाचधकारी याींायाकरे अनेक ्ेळा कंनही आतापयत कार्ा

न

होण्याची कारणे काय आहे त ् मागणीाया अनुर्ींगाने कायव्ाही केली, असल्यास सद्यचज ती
काय आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१६) :(१) पण
ु े जिल््यामधील मो ी-आळे फा्ा राषरीय ् राज्य

मागाव्र सन २०१० ते २०१४ या काला्धीमये ७२७ अपंाताींमये ४०२ िणाींचा मत्ृ यब लाला
आहे .

स्.स. १४० (4)
(२) ् (३) जिल्हाचधकारी, पुणे याींायाकरे ल क्रापबर चाकण तळे गा् रत्या्र चाकण पोलीस
ठाण्यााया हद्दीत अ्िर ्ाहनाींमुळे होणारी ्ाहतबक कोंरी आणण उपंात रोखण्याकरीता

कायव्ाही करण्याची मागणी दोनाींक ५.४.२०१५ ाया प्र ान््ये लोकप्रनतननधीींनी केली आहे.
त्यानुसार जिल्हाचधकारी कायावलयात पोलीस अधीिक पुणे (ग्रामीण) याींना आ्यक कायव्ाही

करण्या ा त कळस्ले आहे . तसेच, दोनाींक २२.३.२०१५ चौक भागात नो-पाककग ा तची
अचधसबचना िारी केली आहे .

पुणे नाल क महामागाव्र आळीं ोी फा्ा. तळे गा् चौक, आीं ेठाण चौक परीसरात सन

२०१० ते २०१४ काला्णीमये अनचधकृत पाककिेंग करणाऱ्या कसरु ोार ्ाहनचालकाीं्र मो्ार

्ाहन कायोा कलम ११९/१७७ आणण १२२/१७७ अन््ये अनुक्रमे २,८२२ आणण २,३७५ केसेस
करण्यात आल्या आहे त.

___________
राज्यातील लाचखोरी रोखण्याबाबत
(४)

१६९४६ (१०-०८-२०१५).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अलमन िटे ल (मुांबादे वी),

प्रा.ववरें द्र जगताि (धामणगाव रे ल्वे), श्री.वैभव विचड (अिोले), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान),
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदािूर),
श्री.नरहरी झझरवाळ (ददांडोरी), श्री.राहुल जगताि (श्रीगोंदा), अॅड.वारीस िठाण (भायखळा),
श्री.िाांडुरां ग बरोरा (शहािूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर),
श्री.सत्यजीत िाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यात लाचलुचपत प्रनत ींधात्मक स्भागाने गेल्या चार मदहन्याींत पकरलेल्या सम
ु ारे ४१६
लाचखोराींमये स्ावचधक महसबल आणण गह
ृ स्भागातील पोललस अचधकारी /कमवचारी असल्याचे
माहे मे २०१५ मये ्ा त्याोरम्यान ननो न
व ास

(२) असल्यास, उक्त लाचखोरा्र कोणती कार्ा

आले आहे हे खरे आहे काय,

केली तसेच लाचखोरी रोखण्या ा त कोणती

उपाययोिना केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०१-२०१६) :(१) दो. ०१.०१.२०१५ ते दो. ३०.०४.२०१५ या काला्धीत
सापळा, अपसींपोा ् अन्य भ्रष्ाचार प्रकरणाींमये एकबण ४३५ गुन्हे ोाखल करण्यात आले

असबन त्यात ४३५ गुन्हे ोाखल करण्यात आले असबन त्यात ५६९ लोकसे्क अींतभत
बव आहे त.

उपरोक्त ४३५ गुन्हाींपक
ै ा १०३ गन
ु हे महसबल स्भागातील ् ८८ गुन्हे पोलीस स्भागातील
लोकसे्काींस्ंो ोाखल करण्यात आले आहे त.

(२) ् (३) लाचेाया सापळा प्रकरणी पकरण्यात आलेल्या

ासकाय लोकसे्काीं्र लाचलच
ु पत

प्रनत ींधक अचधननयम, १९८८ मधील तरतुोीनुसार गुन्हे ोाखल करण्यात आले असबन तपास
पबणव लाल्यानींतर सीं ींधीताीं्र मा. न्यायालयात ोोर्ारोप्र  ोाखल करण्यात येत.े

स्.स. १४० (5)
राज्यातील लाचखोरी रोखण्याकररता ् िनिागत
ृ ीकररता खालीलप्रमाणे उपाययोिना

करण्यात येते.

(१) राज्यातील िनतेकररता ॲन््ी करप् न ्यरु ोमाफवत ्ोल फ्रा क्र. १०६४ ही हे ल्पला न

सुं करण्यात आली आहे .

(२) www.acbmaharashtra.net हे मो ा ल ॲप कायावजन््त करण्यात आले असबन त्या्र

ोे खील लाचेची मागणी, अपसींपोा ् थतर भ्रष्ाचाराींचे गुन्हे या ा त तक्रार केली िाऊ

कते.

(३) ॲन््ी करप् न ्युरोाया फेस ुक्र www.facebook.com/Maharashtra ACB या

ना्ाने अकाऊीं् असन
ब त्या्र तक्रार ोाखल केली िाते.

(४) ॲन््ी करप् न ्युरोची acbmaharashtra.gov.in ही ्े सा ् असबन त्या्र ीसी ी

माफवत केलेल्या कार्ा ची स्व मादहती नागररकाींकररता उपल्ध कंन ोे ण्यात आलेली आहे .

(५) ीसी ी ाया कायवपोतीसीं ींधी एफ.एम. रे डरी, ोरब ो न
व या्र पररसीं्ाो आयोजित

कंन िनिागत
ृ ी करण्यात येते.

(६) ॲन््ी करप् न ्युरोमधील अचधकारी ् कमवचारी हे त्याींाया स्भागातील स्व

ासकाय

अचधकारी/कमवचाऱ्याींना भे्ी ोे ऊन ते े एसी ीाया कायवपोती द्दल मादहती ोे तात. त्याचप्रमाणे,
स्व पररिे्र ीय अचधकारी हे त्याींाय अचधकारिे्र ात आठ्रे

ािार. एस.्ी.्ँ र, रे ल््े ्े न,

कॉलेि, मींदोर या दठकाणी िाऊन िनिागत
ृ ी करतात.
(७) स्व

ासकाय कायावलयाींाया ो न
व ी भागा्र ीसी ी सीं ध
ीं ी फोन नीं र, हे ल्पला न

नीं र ् ्े सा ् थत्याोी मादहतीचा

ोरव लाऊन प्रोल त
व करण्यात आलेली आहे .
___________

मीरा भाईंदर (जज.ठाणे) महानगरिाललिा प्रशासनाच्या शन्
ु य िनयोजन
िारभारामुळे आधथाि ििरजस्थती डबघाईला आल्याबाबत

(५)

१७३२९

(मुांबादे वी) :

(११-०८-२०१५).

श्री.भाऊसाहे ब

िाांबळे

(श्रीरामिूर),

श्री.अलमन

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मीरा भाईंोर (जि.ठाणे) महानगरपाललका प्र ासनााया

ननयोिन

िटे ल

ुन्य कारभारामळ
ु े

आच क
व पररज ती र ंा ला आलेल्या या परर्हनची से्ा परु ती कोलमरली असल्याचे माहे
मे, २०१५ मये ्ा त्याोरम्यान ननो न
व ास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मीरा भा ोीं र परर्हन

सेसाया

मोरलेल्या सीसस, तु्लेल्या काचा अ ी

अ् ा असल्याने यातबन प्र्ास करणे प्र्ा ाींसाठी फार जिककरीचे लाले आहे ,

हे पाहता

ासन त््रीत कायव्ाही करणार ्ा करीत आहे काय,

(३) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१६) :(१) नाही.
लमरा-भाईंोर महानगरपाललकेची परर्हन से्ा सा्विननक-खािगी भागीोारी तत््ा्र
(पी.पी.पी) समाधानकारकररत्या चालब आहे. मा्र 

हराची ्ाढती लोकसींख्या लिात ंेता.

महानगरपाललकेाया परर्हन उपक्रमाींकरे उपल्ध असलेल्या

सेसाया सींख्या कमी परत आहे .

स्.स. १४० (6)
(२)

लमरा-भाईंोर

महानगरपाललकेाया

प्र्ा ाींाया तल
ु नेत या

परर्हन

उपक्रमाींतगवत

५०

सेस

सेस कमी परतात. हे खरे आहे.

असबन

्ाढत्या

प्र्ा ाींना चाींगल्या ोिावची प्र्ास ससु ्धा उपल्ध कंन ोे ण्यााया ष्ष्ीने ि्ाहरलाल

नेहं राषरीय नागरी पुनंत् ान अलभयान योिनेअींतगवत लमरा-भाईंोर महानगरपाललकेने १००
सेस मींिबर करण्यात आल्या आहेत.

महापररपाललकेाया परर्हन उपक्रमााया ्ाहनतळ पायाभत
ब सुस्धाींसाठी ि्ाहरलाल

नेहं राषरीय नागरी पन
ु ंत् ान अलभयान योिनेंतगवत ं. ६.०० को्ी मींिबर करण्यात आले
आहे त. महानरगपाललकेकरबन ्ाहनतळ

ाींधण्यासाठी ननस्ोा प्रकक्रया सं
ु आहे .

याल ्ाय रेपो थन्फ्रारक्चर ् आय.्ी.एस.ची. प्रभा्ी अींमल िा्णी करण्याकरीता

महानगरपाललकेस केंद्र

ासन ् िागनतक

आहे त.

ँकेकरबन ं. १०.०० को्ी मींिबर करण्यात आले

ि्ाहरलाल नेहं राषरीय नागरी पन
ु ंत् ान अलभयाींनातगवत मींिरब करण्यात आलेल्या

१००

सेस खरे ोीचे कायावोे

महानगरपाललकेकरबन ोे ण्यात आले असबन त्यापैका २८

परर्हन ताफ्यात समास्ष् लाल्या आहे त. या
आल्या आहे त. या
मागाव्र मागव

सेस स्स्ध मागाव्र मागव

सेस स्स्ध मागाव्र मागव

करण्यात आल्या आहे त. या

करण्यात आल्या आहे त. उ्वररत

सेस

करण्यात

सेस स्स्ध

सेस माहे िाने्ारी, २०१६ पयत

महानगरपाललकेाया परर्हन से्त
े समास्ष् होणार असन
ब सोर

सेस चालस्ण्याचे धोरण

ननजचत करण्याची कायव्ाही महानगरपाललकेकरबन सुं आहे .
(३) प्रन उद््ा्त नाही.

___________
मुांबई येथील २६/११ च्या हल्ल्यात मत्ृ युमख
ु ी िडलेल्याांना िेंद्रािडून
लमळालेला िनधी वाटि िरण्याबाबत

(६)

१७४७८ (१२-०८-२०१५).

अॅड.िे.सी.िाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अस्लम शेख (मालाड

िजश्चम), श्री.अलमन िटे ल (मुांबादे वी) :
करतील काय :(१) मुीं

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

ये े २ आय.पी.एस. अचधकाऱ्याींसह २६/११ ाया हल्ल्यात मत्ृ युमुखी परलेल्या ८०

िणाींसाठी केंद्राने २ को्ी ८० लाख ंपयाींचा ननधी राज्याला दोला ् त्याचे ्ा्प करण्याची
सबचना केली आहे परीं तु ७ ्र्ावनींतरही हा ननधी ्ा्प करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सोर हल्ल्यात मत्ृ यम
ु ुखी परलेल्याींना केंद्राकरबन लमळालेला ननधी ्ा्प
करण्या ा त
(३)

ासनाने कोणती कायव्ाही केली आहे

्ा करण्यात येत आहे,

नसल्यास स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) ् (३) प्रन उद््ा्त नाही.
___________

स्.स. १४० (7)
िुलाबा येथील राजवाडिर स्रीट ििरसरातील इमारतीची बनावट
िागदित्रे सादर िरुन चार मजले बाांधल्याबाबत

(७)

१९७२१ (१२-०८-२०१५).

श्री.सुिनल राऊत (ववक्रोळी), श्री.अजन
ुा खोतिर (जालना),

श्री.रुिेश म्हात्रे (लभवांडी िव
ू )ा , श्री.गल
ु ाबराव िाटील (जळगाव ग्रामीण), डॉ.सांजय रायमल
ु िर
(मेहिर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुला ा ये ील राि्ारकर री् पररसरातील ६१-६२ क्रमाींकााया थमारतीची
कागोप्र े साोर कंन तळमिला अचधक

चार मिले

ना््

ाींधल्याप्रकरणी कुला ा पोलीस

ठाण्यातफे सुं असलेली चौक ी पबणव कंन ठे केोारास्ंो कोणती कार्ा

केली ्ा करण्यात

येत आहे ,

(२) तसेच कतवव्यात कसरब केल्या द्दल कोणकोणत्या अचधका-याींस्ंो कोणती कार्ा
करण्यात आली ्ा येत आहे ,

(३) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१६) :(१) ् (२) सोर प्रकरणी तीन आरोपीस्ंो गु.र.क्र.

१७३/२०१४, भा.ोीं .स्.स. कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ३४ अन््ये गन्
ु हा नोंो करण्यात आलेला
असबन ोोन आरोपीींना मा.न्यायालयााया आोे ानस
ु ार लायक िामीना्र मुक्त करण्यात आलेले
आहे . तसेच एका आरोपीस अ्क करणे

ाका आहे .

(३) प्रन उद््ा्त नाही.
___________
जेएनिीटी बांदरातून येणाऱ्या िच्च्या तेलाचा साठा िरणाऱ्या टॅ किां ग
प्रिल्िातून तेल चोरण्याचे प्रिार वाढल्याबाबत

(८)

१९८४० (१२-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िेएनपी्ी

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

ींोरातबन येणाऱ्या कााया तेलाचा साठा करणाऱ्या ्ॅ ककीं ग प्रकल्पातबन तेल

चोरण्याचे प्रकार ्ाढल्याचे माहे मे, २०१५ ाया ोरम्यान ननो न
व ास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या तेल चोराींचा तपास  ाननक पोलीसाींनी केला आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानुसार कोणती कार्ा

केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१६) :(१) आय. ी.्ी.एल. थन्फ्रारक्चर ॲन्र एनिी सजव्हवसेस
लललम्े र, उरण, न्ी मुीं

कींपनीने ललल्र ंेतलेल्या िागेतबन ीएनिीसी कींपनीकरे गेलेल्या

कींपनीचे पा पलाथन्र ्ॅ पीींग कंन त्या्ा्े होणारा नाफ्ता चोरीचा प्रकार दोनाींक १२.०३.२०१५
रोिी उंरकास आलेला आहे .

स्.स. १४० (8)
(२) ् (३) सोर प्रकार मय्ती कि, गुन्हे

ाखा सी ीरी याींचे माफवत उंरकास आलेला

असबन त्यासींोभावत उरण. पो ठाणे करे गु.र.क्र. ६१/२०१५ भाोस् कलम ३७९.४४८.१२० ्,
४११,३४ सह पेराललयम ॲन्र लमनरल्स पा पाला न्स (ॲक््ीसे न ऑफ रा ् ऑफ यल
ु र थन

लँ र) ॲमेरमेंन्् ॲक््, २०११ चे कलम १५(२) सह जि्ना्यक ्तु कायोा सन १९५५ चे
कलम ३.७.१० अन््ये दोनाींक १२.०३.२०१५ रोिी गुन्हा ोाखल करण्यात आलेला आहे. अ्क
आरोपीस्ंो

को्व

केस

क्र.

९२/२०१५

दोनाींक

०८.०५.२०१५

रोिी

मा.

प्र म्गव

न्यायोीं राचधकारी उरण को्व ये े ोोर्ारोपप्र  ोाखल केलेआहे . सोर गुन्हा न्यायप्रस्षठ आहे .
(४) प्रन उद््ा्त नाही.

(९)

___________

साडेसात टन वजनाचा चांदन असलेला रि िनवेल येथन
ू चोरीस गेल्याबाबत

१९९६३ (१०-०८-२०१५).

श्री.गुलाबराव िाटील (जळगाव ग्रामीण), श्री.जयप्रिाश मुांदडा

(बसमत), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोिडा), श्री.अजन
ुा खोतिर (जालना), श्री.राहूल िुल (दौंड),
श्री.योगेश सागर (चारिोि) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चैन्न

ये ील राहणा-या मोहम्मो िमाल िेहार याींचा सारेसात ्न ्िनाचा चींोन

असलेला रक पन्ेल ये बन माहे एसप्रल, २०१५ ाया

चोरीस गेल्याचे ननो न
व ास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी न्ी मुीं

े््ाया आठ्यायात ्ा त्या सुमारास

पोलीस आयुक्तालयात काम करणारा सींिय नाींोगाीं्कर,

ह्ालोार याींायासह अन्य तीन व्यक्तीींना अ्क केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, चींोनचोरी ् तकरी प्रकरणात यापब्ीही अनेक पोलीसाींचा हात असल्यााया
ं्ना ननो न
व ास आल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौक ी केली आहे काय, चौक ीत काय आढळबन आले ्
त्यानुर्ींगाने पुढे कोणती कार्ा

केली आहे ्ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०१-२०१६) :(१) ् (२) होय.
(३) नाही.
(४) कळीं ोली पोलीस ्े न ये े रक चोरीस गेल्यााया तक्रारी्ंन गु.र.क्र. ४२/२०१५,
भा.ोीं .स्.कलम ३७९, ३४ अन््ये गन्
ु हा ोाखल करण्यात आला आहे.
सोर प्रकरणाची चौक ी केली असता

ासनाने प्रनत ींचधत केलेली रक्तचींोनाची ०७ ्न

५०० ककलो लाकरे ् ०८ ्न ्िनाची ललीं ाची लारे तालमळनारब ये बन आणल्याचे ननषपन्न
लाल्यामुळे सोर गुन्हयामये भा.ोीं .स्. कलम १२०
१९२७ चे कलम १४,४२ तसेच मींु

, १०९,११४ सह भारतीय ्न अचधननयम

्न अचधननयम १९४२ चे कलम ६६,८२,१२९ ही कलमे

सोर गुन्हयात अींतभत
ुव करण्यात आली आहे त.

सोर प्रकरणी पोलीस ह्ालोार, पोलीस मुख्यालय, न्ी मुीं

याींचा या गुन्हयात सीं ध
ीं

आढळबन आल्यामळ
ु े त्याींायासह उ्वरीत ७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे.
(५) प्रन उद््ा्त नाही.

___________

स्.स. १४० (9)
जळगाांव जजल्हा ििरषदे तील वाहनचालिाच्या प्रितिनयक्
ु तीसाठी
लाच घेताना ििनष्ट्ठ िारिूनास ििडल्याबाबत
(१०) १९९८३ (१२-०८-२०१५).
श्री.गल
ु ाबराव िाटील (जळगाव ग्रामीण), श्री.किशोर िाटील
(िाचोरा) : सन्माननीय मख्
यमां
त्र
ी
प
ढ
ु
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िळगाीं् जिल्हा पररर्ोे तील ्ाहनचालकााया प्रनतननयक्
ु तीसाठी लाच ंेताना सामान्य
प्र ासन स्भागाचा कननषठ कारकबन आणण धुळ्यात पोल्री फामवाया नुकसान भरपा साठी लाच
ंेताना प स
ु ीं्धवन उपायुक्तासह एसी ीाया प काने रीं गेहा

पकरल्याची ं्ना माहे , मे, २०१५

मये ्ा त्या ोरम्यान ननो न
व ास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अ्क करण्यात आलेल्या ोोर्ी व्यक्तीीं्र कोणती कार्ा

करण्यात आली ्ा

येत आहे ,
(३) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०१-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) ् (३) अ) श्री. ज्ञानोे ्

ारसब

ोंरे, ्ाहनचालक याींची सामान्य प्र ासन स्भाग, जिल्हा

पररर्ो, िळगा् ये बन पींचायत सलमती, िळगा् ये े प्रनतननयुक्तीचे आोे

काढले प्रकरणी

ं. २,०००/- थतका लाचेची मागणी कंन ती रक्कम ज्कारल्याने श्री. दोपक माणणक भो ,
कननषठ

सहायक,

सामान्य

२०.०५.२०१५ रोिी रीं गेहा

प्र ासन

स्भाग,

जिल्हा

पररर्ो,

िळगा्

याींना

पकरण्यात आले. या सींोभावत त्याींचेस्ंो िळगा्

दोनाींक

हर पोलीस

्े न ये े गु.र.क्र.३०५४/२०१५ कलम ७, १३ (१)(र) सह १३(२) लाचलुचपत प्रनत ींधक

अचधननयम, १९८८ अन््ये दोनाींक २०.०५.२०१५ रोिी गुन्हा ोाखल करण्यात आला आहे . सोर
गुन्हयात आरोपीस दोनाींक २०.०५.२०१५ रोिी अ्क करण्यात आली असबन त्यास दोनाींक

२१.०५.२०१५ रोिी िामीन लमळाला आहे . त्याचेस्ंो स् ेर् न्यायाधी , जिल्हा ् स्र 
न्यायालय, िळगा् ये े ोोर्ारोप प्र  दोनाींक ०६.०८.२०१५ रोिी ोाखल केले असन
ब त्याचा
स् ेर् ख्ला क्र. ३४/२०१५आहे. सोर प्रकरण न्यायप्रस्षठ आहे .

) त्याचप्रमाणे, रॉ.काींतीलाल ोे ्रे , रा.िे ापबर,ता.साक्रा याींचे सन २००६ मये

आिाराने अींोािे १०००० पिाींचे नुकसान लाले असबन सोर नक
ु सानपो्ी
केलेल्या अनुोानाची रक्कम ोे ण्यासाठी लोकसे्क रॉ. परमानींो

रव फ्लब या

ासनाने मींिबर

ागरे, उपायुक्त, जिल्हया

प स
ु ीं्धवन, धळ
ु े ् रॉ. रमे

ीं े , सहायक आयक्
ल ो
ु त, प स
ु ीं्धवन, धळ
ु े याींनी खािगी थसम

रक्कम खािगी श्री. अस्ना

रगुिर याींनी दो. २०.०५.२०१५ रोिी तक्रारोार याींायाकरबन

श्री. अस्ना

रगुिर याींचम
े ाफवत लाचेची मागणी कंन सोर ं. १०,०००/- थतका लाचेची

ज्कारल्याने त्याींना रीं गेहा

पकरण्यात आले. या सींोभावत उपरोक्त तीन आरोपीस्ंो

आलाोनगर पोलीस ्े न, धळ
ु े ये े गरु क्र.३०२९/२०१५ कलम, ७,८ १३ (१)(र) सह १३ (२)
लाचलुचपत प्रनत ींधक अचधननयम, १९८८ अन््ये गुन्हा ोाखल करण्यात आला आहे . सोर
गुन्हयामये

आरोपीींना दोनाींक २१.०५.२२०१५ रोिी अ्क करण्यात आली असबन मा.

न्यायालयाने त्याींना दोनाींक २३.०५.२०१५ रोिी िामीन मींिबर केला आहे . सीं ींचधत

ासकाय

लोकसे्काींस्ंो न्यायालयात अलभयोग ोाखल करण्यास सिम प्राचधकारी याींची मींिबरी
ोे ण्याची

ा

स्चारधीन आहे .

___________

स्.स. १४० (10)
जायखेडा (ता.बागलाण, जज.नालशि) येथील िोल्री व्यवसाियिाांिडून लाच घेताांना
िशुसांवधान ववभागातील उिायुक्त व सह आयुक्ताांला लाचलुचित
प्रितबांधि ववभागाच्या िथिाने अटि िेल्याबाबत

(११)

२०००८ (१२-०८-२०१५).

(िाचोरा) :

श्री.गल
ु ाबराव िाटील (जळगाव ग्रामीण), श्री.किशोर िाटील

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िायखेरा (ता. ागलाण, जि.नाल क) ये ील पोल्री व्या्सानयकाींस भरपा पो्ी ोया्यााया
रकमेसाठी ोहा हिार ंपयाची खासगी व्यक्तीाया मोतीने लाच ंेणा-या प स
ु ीं्धवन
स्भागातील जिल्हा उपायुक्त ् सह आयुक्ताींला लाचलुचपत प्रनत ींधक स्भागााया प काने
दोनाींक २० मे, २०१५ रोिी ्ा त्यासुमारास अ्क केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सोर प्रकरणी कोणती कार्ा

केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०१-२०१६) :(१) होय. या प्रकरणी उपायक्
ु त, जिल्हा प ुसीं्धवन, धुळे
् सहाय्यक आयुक्त, प ुसीं्धवन, धुळे याींना दोनाींक २१.०५.२०१३ रोिी अ्क करण्यात आली
आहे .

(२) ् (३) रॉ. काींतीलाला ोे ्रे , रा िे ापबर, ता. साक्रा याींचे सन २००६ मये
आिाराने अींोािे १०००० पिाींचे नुकसान लाले असबन सोर नक
ु सानीपो्ी
केलेल्या अनुोानाची रक्कम ोे ण्यासाठी लोकसे्क रॉ.परमानींो
प स
ु ीं्धवन, धळ
ु े ् राँ रमे
अस्ना

रव फ्लब या

ासनाने मींिबर

ागरे, उपायुक्त जिल्हा

ीं े , सहायक आयक्
ल ो
ु त, प स
ु ीं्धवन, धळ
ु े याींनी खिगी थसम श्री.

रगुिर याींचेमाफवत लाचेची मागणी कंन सोर ं. १०,०००/- थतका लाचेची रक्कम

खािगी थसम श्री. अस्ना

ज्कारल्याने त्याींना रीं गेहा

रगुिर याींनी दो. २०.०५.२०१५ रोिी तक्रारोार याींायाकरबन

पकरण्यात आले. या सींोभावत उपरोक्त तीन आरोपीस्ंो

आलाोनगर पोलीस ्े न, धुळे ये े गुरक्र. ३०२९/२०१५ कलम ७,८ १३(१)(र) सह १३(२)

लाचलुचपत प्रनत ींधक अचधननयम,१९८८ अन््ये गुन्हा ोाखल करण्यात आला आहे, सोर
गुन्हयामये

आरोपीींना

दोनाींक

२१.०५.२०१५

रोिी

अ्क

करण्यात

आली

असबन

न्यायालयाने त्याींना दोनाींक २३.०५.२०१५ रोिी िामीन मींिबर केला आहे . सीं ींचधत

मा.

ासकाय

लोकसीं्काींस्ंो न्यायालयात अलभयोग ोाखल करण्यास सिम प्राचधकारी याींची मींिबरी
ोे ण्याची

ा

स्चारधीन आहे .

___________
ठाण्यातील क्लॅ िरअॅण्ट िांिनीजवळ िोलशेतिडे जाणा-या खाडीकिनारी मोठ्या प्रमाणात
बाांधिाम िचरा (डेरा ीज) टािण्यात आल्याबाबत
(१२)

२०३८२ (११-०८-२०१५).

(िल्याण िूव)ा :

डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणित गायिवाड

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

स्.स. १४० (11)
(१) ठाण्यातील क्लॅ ररअॅण्् कींपनीि्ळ कोल त
े करे िाणा-या खारीककनारी मोठ्या प्रमाणात
ाींधकाम कचरा (रेब्रीि) ्ाकण्यात येत असल्याची

ा

ननो न
व ास आले आहे , हे खरे आहे काय,

माहे मे, २०१५ मये ्ा त्या सुमारास

(२) असल्यास, सोर भरा् ्ाकल्यामुळे ये ील खारफु्ी नष् होत आहे , हे खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

खारीककनारी

असलेल्या

खारफु्ी

नष्

होत

असल्या ा त

 ाननक

लोकप्रनतननधीींनी जिल्हाचधकारी याींायाकरे तक्रारी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सोर प्रकरणी

ासनाने चौक ी केली आहे काय, त्यात काय आढळबन आले,

तोनस
ु ार ोोर्ी व्यक्ती्र कोणती कार्ा

केली आहे ्ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१६) :(१) ् (२) मौिे कोल त
े ये ील स.नीं. २३५/१, २, ३, ४,
५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२ ् स.न. २५३/४, ५,६,७,८,९ अ ् ९

, १०,११ या िागे्र

सीआरलेर कायद्याचे उल्लंन कंन ् खार फु्ीचे लाराींची कापणी कंन भरा् केलेला आहे .

(३) सोर प्रकरणी श्री. प्रताप सरना क, स्धानसभा सोय याींनी दोनाींक ०८.०५.२०१५ अन््ये
जिल्हाचधकारी, ठाणे याींचक
े रे तक्रार केली आहे .
(४) सोर पयाव्रण सींरिण कायोा, १९८६ चे कलम १५ ् १९ केंद्र

ासनाचे सागरी ककनारा

ननयमन अचधसच
ब ना दोनाींक १९.०२.१९९१ मधील तरतो
ु ीनस
ु ार सीं ींचधतास्ंो कापरब ा्री

पोलीस ठाणे ये े गु.र.क. ३०३७/२०१५, दोनाींक ०९.०५.२०१५ रोिी उपस्भागीय अचधकारी, ठाणे
याींाया कफयावोी्ंन गुन्हा ोाखल केलेला आहे .
(५) प्रन उद््ा्त नाही.

___________
लभवांडी-िनजामिूर शहर महानगरिाललिा हद्दीत रस्त्याांची दरु वस्था झाल्याबाबत
(१३) २०७१८ (११-०८-२०१५).

श्री.रुिेश म्हात्रे (लभवांडी िूव)ा :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लभ्ींरी-ननिामपरब

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

हर महानगरपाललका ये ील अनेक महत्त््ााया अींतगवत मख्
ु य

रत्याींची गेल्या काही ्र्ापासन
पुरे ा ननधी अभा्ी सुधारणा न केल्यामुळे रत्याींची
ब
ोरु ा् ा लाल्यामुळे ते ील नागररकाींना रहोारी ् ्ाहतक
ु ाची गैरसोय होत असल्या ा ताया
तक्रारी ते ील  ाननक लोकप्रनतननधीींनी याींनी मा.मख्
ु यमीं्र ी याींायाकरे दोनाींक १६ माचव, २०१५
रोिी ्ा त्या सुमारास केल्या आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पररसरातील ३९ अींतगवत मख्
ु य रत्याींची राीं रीकरणासह सध
ु ारणा

करण्यासाठी ंपये २७५३.४९ लि ननधीची आ्यकता असल्याचा प्रता् तयार करण्यात
आला असन
ब त ासप सोर खचव मोठ्या ्ंपाचा असल्याने १३ व्या स्त्त आयोगातबन स् ेर्
अनुोान ोे ण्या ा तची मागणीही  ाननक लोकप्रनतननधी याींनी
खरे आहे काय,

ासनाकरे केली आहे , हे ही

स्.स. १४० (12)
(३) असल्यास, उक्त ोोन्ही प्रकरणी

ासनाने चौक ी केली आहे काय, चौक ीत काय

आढळबन आले ् तोनुसार लभीं्री-ननिामपबर महानगरपाललका िे्र ातील रत्याींची ों
ु ती
करण्या ा त

ासनाने कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१६) :(१) नाही. .
त ासप, महापौर, लभ्ींरी ननिामपबर

हर महानगरपाललका याींनी दोनाींक २१.०१.२०१५

अन््ये सचच्, नगर स्कास स्भाग याींना ् दोनाींक २६.०२.२०१५ अन््ये मा.मीं्र ी सा्विननक
ाींधकाम स्भाग याींना नन्ेोन ोे ऊन ननधीची मागणी केली आहे.
(२) ् (३) सन २०१४-२०१५ या आच क
व
्र्ावत रता अनुोान या प्रयोिनाखाली लभ्ींरी
ननिामपुर

हर महानगरपाललकेस

ासन ननणवय दोनाींक ०५.०९.२०१४ अन््ये रक्कम ंपये

७१,४०,७१०/- उपल्ध कंन दोली आहे .
तसेच  ाननक लोकप्रनतननधी याींनी दोनाींक १३.०३.२०१५ अन््ये १३ ाया स्त्त
आयोगाअींतगवत ननधीची मागणी केली होती. त ासप, १३ ाया स्त्त आयोगाअींतगवत केंद्र
ासनाकरबन स् ेर् अनुोान दोले िात नाही.

(४) प्रन उद््ा्त नाही.

___________
माथेरान (जज.रायगड) येथे िोलीसाांनी िोणतेही िारण नसताांना
तरुणाांना बेदम मारहाण िेल्याबाबत
(१४)

२०९८४ (१२-०८-२०१५).

श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधव (गह
ु ागर), श्री.िाांडुरां ग बरोरा (शहािरू ), श्री.अवधत
ू
तटिरे (श्रीवधान) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मा ेरान (जि.रायगर) ये े पोलीसाींनी कोणतेही कारण नसताींना तंणाींना
करण्यात आल्याचे
काय,

ेोम मारहाण

माहे फेब्रु्ारी २०१५ ाया ोस
व ास आले, हे खरे आहे
ु -या सप्ताहात ननो न

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी
तोन
ु सार कोणती कार्ा

चौक ी केली आहे काय, चौक ीत काय आढळबन आले ्

केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०१-२०१६) :(१) नाही.
(२) सोर प्रकरणी मा ेरान पोलीस ठाणे ये े गु.र.क्र.०२/२०१५, भा.ोीं . स्. कलम ३५३,
३४१,३३२,३४ म.पो.का. कलम १२ (अ) अन््ये

गुन्हा नोंोस्ण्यात आला होता. सोर

गुन्हयातील आरोपीींना पोलीस ठाण्यामये मारहाण करण्यात आलेली नाही.
(३) प्रन उद््ा्त नाही.

___________

स्.स. १४० (13)
मॅिेन्सी या आांतरराष्ट्रीय सांस्थेने राज्यातील िोलीस दलात िाम िरणा-या
िमाचाऱ्याांच्या ववववध बाबीांचा अभ्यास िरण्याबाबत
(१५)

२१६९४ (१०-०८-२०१५).

िजश्चम) :

श्री.सांजय साविारे (भस
ु ावळ), श्रीमती सीमाताई दहरे (नालशि

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मॅकेन्सी या आींतरराषरीय सीं ेने राज्यातील पोलीस ोलात काम करणा-या कमवचा-याींाया
स्स्ध

ा ीींचा अ्यास कंन कमवचा-याींसाठी सन २००६ ोरम्यान मागवो क
व तत््े ो सव ्णारा

अह्ाल

ासनाला साोर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,

ासनामाफवत अह्ाल ज्कारण्यात आलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौक ी करण्यात आलेली आहे काय, चौक ीाया अनुर्ींगाने
अह्ालातील मागवो क
व
तत््ाींची अमींल िा्णी

ासनामाफवत कोणती कायव्ाही केली ्ा

करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, स्लीं ाची स्वसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०१-२०१६) :(१) होय.
(२) ् (३) गह
ृ स्भागााया दोनाींक ५.१०.२००६ ाया

ासन ननणवयान््ये मेकेन्सी प्रकल्पाची

अींमल िा्णी करण्याकररता सलमती  ापन करण्यात आली असबन दोनाींक १३.१०.२००६ ाया

ासन ननणवयाद््ारे मे.मेकेन्ली ॲन्र कींपनी याींचेकरबन प्रकल्प सध
ु ारणा या योिनेाया

अींमल िा्णीचा कृती आराखरा तयार करण्यासाठी अ्यास ग्ाकरबन

ासनास अह्ाल साोर

करण्यात आला. दो. २९.०८.२००७ रोिी मा.उपमुख्यमीं्र ी (गह
ृ ) याींाया अयितेखाली लालेल्या
ैठकात प्रकल्प सुधारणा अह्ालातील ल फार ीीं्र मुद्येननहास चचाव होऊन ल फार ीींना

तत््त: मान्यता ोे ण्यात आली. सोर चचेाया अनर्
ु ींगाने आतापयत ३

ासन ननणवय ननगवलमत

करण्यात आले असबन पोलीस महासींचालक कायावलयाकरबन १०  ायी आोे

ननगवलमत

करण्यात आलेले आहे त.

(४) प्रन उद््ा्त नाही.

___________

गोरे गाव (मुांबई) येथील कफल्मलसटीम्ये िाही जणाांनी गोळ्या झाडल्याबाबत
(१६)

२२५३८ (१०-०८-२०१५).

श्री.अलमन िटे ल (मुांबादे वी) :
(१) गोररे गा् (मींु

श्री.योगेश सागर (चारिोि), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

) ये ील कफल्मलस्ीमये श्रीकाींत उफव रािब ल ोे याींचे्र काही िणाींनी

गोळ्या लारल्या ं्ना दोनाींक २३ मे, २०१५ रोिी ्ा त्या ोरम्यान ंरली असन
ब त्यामये ते
गींभीर िखमी लाले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हल्लेखोर मो्ारसायकल ्ंन येऊन गोळी ार कंन ते पसार लाले, हे गँग्ार
असल्याचा सीं य आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकारामळ
ु े सामान्य नागरीकाींमये भीतीचे ्ाता्रण ननमावण लाले आहे ,
या ा त

ासनाने कोणती कार्ा

केली ्ा करण्यात येणार आहे ,

(४) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?

स्.स. १४० (14)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) ् (३) सोर गुन््यात गोळी ार कंन पसार लालेल्या आरोपीींना अ्क करण्यात आली
आहे . सोर प्रकार हा गँग्ारचा नसन
ब आरोपीींस्ंो आरे पोलीस ठाणे ये े ग.ु रीं .क्र. ७०/१५,
भाोस् कलम ३०२, ३०७, ३४, १२०

सह भाहका कलम ३,२५,२७ सह ३७(१)

मुीं

कायोा १९५१ अन््ये गुन्हा ोाखल करण्यात आला आहे .

पोललस

(४) प्रन उद््ा्त नाही.

___________
मुांबईतील िाांददवली येथील मांडई िनरीििाने भाजी ववक्रा दि
ु ानाचा
गाळा नावे िरुन दे ण्यासाठी लाच माधगतल्याबाबत

(१७)

२२५५९ (१२-०८-२०१५).

श्री.योगेश सागर (चारिोि) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींु

महानगरपाललकेाया काींदो्ली ये ील

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

ािार खाते कायावलयातील मींर

ननरीिक

न पा्ील याने भािी स्क्रा करणाऱ्या व्यक्तीचे ननधन लाल्यानींतर त्यााया ना्े असलेला

ोक
ु ानाचा गाळा त्यााया पत्नीाया ना्े कंन ोे ण्यासाठी लाच माचगतल्याचे दोनाींक ३० मे,
२०१५ रोिी ् त्याोरम्यान ननो न
व ास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

न पा्ील यााया ंरा्र छापा ्ाकला असता त्याायाकरे मोठा ऐ्ि

सापरल्याचेही ननो न
व ास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या ा त

ासनाने कोणती कार्ा

केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०१-२०१६) :(१) श्री. छो्कमल गप्ु ता (मयत) याींचे ना्ा्र असलेल्या
रॉ.

ा ासाहे

आीं ेरकर पाललका मींर , काींोी्ली (प) ये ील गाळा क्र. ५० त्याींाया पत्नीाया

ना्े करण्यासाठी मींर

ननरीिक श्री.

मागणी केल्या ा त श्री. रमे
स्भाग, मींु

न पा्ील याींनी कफयावोी याींचेकरे ं. २५,०००/- लाचेची

गुप्ता याींनी दो. १६.०४.२०१५ रोिी लाचलुचपत प्रनत ींधक

स्भाग याींचेकरे तक्रार केली आहे. या ा त दो. १८.०४.२०१५ रोिी तक्रारीची

परताळणी केली असता लोकसे्क श्री. पा्ील याींनी कफयावोीकरे सोर रक्कम ोोन ्प्प्यात
ोे ण्याचे साींगबन पदहला ्प्पा ं. १५,०००/- ंेऊन येण्यास साींचगतल्याची

ा

ननषपन लाली आहे . या सींोभावत दो. २९.०४.२०१५ रोिी कफयावोी श्री. रमे
सस्तर ि ा

नोंो कंन लोकसे्क श्री.

परताळणीमये
गुप्ता याींचा

न पा्ील याींचेस्ंो गुृृ.र.क्र.२२/२०१५ कलम

७ लाचलच
ु पत प्रनत ींधक अचधननयम, १९८८ अन््ये गन्
ु हा नोंो करण्यात आला आहे .
(२) आरोपी लोकसे्क श्री.

न पा्ील याींाया ंरलरतीमये आढळबन आलेल्या ्तच
ुीं ी

अींोािीत ककीं मत ं. १,१७,८३०/- अ ी आहे . तसेच त्याींाया ना्े स्रार ये े २ ् गोरा , मुीं

ये े १ अ ा तीन सोननका असल्याची कागोप्र े लमळबन आली आहे त. तसेच, त्याींाया ना्े
्स

स्कास सहकारी

थत्याोी

क
लल./ग्रे्र
ँ

ँक ्स

ाखा/

क
ऑफ महाराषर, स्रार
ॅं

ँकामये खाते असल्याचे तसेच त्याींाया ना्े एल.आय.सी. पॉलीसी ् राषरीय

प्र  असल्याची कागोप्र े लमळाली आहे त.

ाखा

चत

स्.स. १४० (15)
(३) ् (४) या सींोभावत लोकसे्क श्री.

न पा्ील याींचेस्ंो गु.ं.क्र. २२/२०१५ ोाखल

करण्यात आला असन
ब सोरचा गुन्हा तपासाधीन आहे .

___________
जोगेश्वरी येथील भोिा रोडवर सुरु असलेल्या नािाबांदीम्ये सुमारे सव्वािाच
लाखाच्या बनावट चलनी नोटा ताब्यात घेतल्याबाबत

(१८)

२२५९५ (१२-०८-२०१५).

श्री.सरदार तारालसांह (मल
ु ुांड) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) िोगे्री ये ील भोपा रोर्र सुं असलेल्या नाका ींोीमये सुमारे सव््ापाच लाखााया
ना्् चलनी नो्ा, सींगणक आणण नेपाळचा

सादहत्य पोलीसाींनी ता्यात ंेतल्याचे

माहे

नागररक असल्याचा पासपो्व आणण थतर

मे, २०१५ ोरम्यान ननो न
व ास आले , हे खरे

आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी

चौक ी करण्यात आली आहे काय, चौक ीत काय ननषपन्न लाले

् त्याअनुर्ींगाने ोोर्ीीं्र कोणती कार्ा
(३) नसल्यास, स्लीं ाची

केली ्ा करण्यात येत आहे ,

कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) सोर प्रकरणी ोोन आरोपीींना अ्क करण्यात आली असबन िोगे्री पोलीस ठाणे ये े

गुन्हा नोंो क्र. १०३/१५ भा.ो.स् कलम ४८९-(अ) ( ) (क) (र), ३४,१२० ( ) अन््ये गुन्हा
नोंोस्ण्यात आला असबन मा. महानगर ोीं राचधकारी १० ्े न्यायालय मुीं

याींाया न्यायालयात

ोोर्ारोपप्र  ोाखल केले असन
ु प्रकरण न्यायप्रस्षठ आहे.
(३) प्रन उद््ा्त नाही.

___________
मौजे बुधगाांव (ता.लमरज, जज.साांगली) येथील भूमािन िायाालयातील एि अधधिारी व एि
(१९)

दलाल लाचलच
ु ित प्रितबांधि खात्याच्या जाळ्यात सािडल्याबाबत

२३१२७ (१०-०८-२०१५).

श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे

ुधगाीं् (ता.लमरि, जि.साींगली) ये ील भबमापन कायावलयातील एक अचधकारी ् एक

ोलाल लाचलच
ु पत प्रनत ींधक खात्यााया िाळ्यात सापरले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सीं ींचधत ोलालााया ोक
ु ानामये भबमापन कायावलयातील अनेक महत््ाची
कागोप्र े ् नका े तसेच
(३) असल्यास,

ेतक-याींचे अिव सापरले, हे खरे आहे काय,

ासनाने या ा तीत चौक ी कंन सीं ींधीता्र काय कार्ा

करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?

केली आहे ्

स्.स. १४० (16)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०१-२०१६) :(१) मौिे

ुधगा् (ता.लमरि, जि.साींगली) ये ील भबमापन

कायावलयातील अचधकारी लाचलच
ु पत प्रनत ींधक स्भागााय िाळयात सापरले हे खरे नाही.
त ासप, श्री.

ींकर स्लास काीं ळे , खािगी थसम या व्यक्तीने श्री. सरु ें द्र ोत्ता्र य मालगा्े,

से्ानन्त्ृ त प्रायापक याींाया ना्ाची लस्ी सव्हे रे कारवल नोंो कंन ोे ण्याकररता त्याींचेकरबन
ं. २,५००/- थतका लाचेची रककम मागणी कंन ती ज्कारली आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) ् (४) श्री.

ींकर स्लास काीं ळे , खािगी थसम याींनी लाच ज्कारले प्रकरणी साींगली

ग्रामीण पोलीस ठाणे ये े ग.ु र.क्र. ४१/२०१५ कलम ८ लाचलच
ु पत प्रनत ींधक अचधननयम, १९८८

अन््ये दोनाींक ०८.०४.२०१५ रोिी गुन्हा ोाखल करण्यात आला आहे . सोर गुन्हयााय सींोभावत
स् ेर् ोोर्ारोपप्र  ोाखल करण्यात आले असबन सोरचा गुन्हा न्यायप्रस्षठ आहे .
___________

गौरिामत (ता.िजात, जज.रायगड) येथे िांु िणाच्या िामावरुन वाद होऊन
(२०)

झालेल्या मारहाणीत अिनल अजन
ुा भोईर याांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

२३७३३ (१२-०८-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) गौरकामत (ता.किवत, जि.रायगर) ये े स्ळाराम सपींगळे आणण भाऊ रांों सपींगळे याींाया
कींु पणााया कामा्ंन ्ाो होऊन लालेल्या मारहाणीत कींु पणाचे काम करणा-या अननल अिन
ुव
भो र याींचा दोनाींक १० मे, २०१५ रोिी ्ा त्यासुमारास मत्ृ यब लाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सोर मत्ृ यब प्रकरणी चौक ी केली आहे काय, त्यात काय आढळबन आले,
तद्नुसार नाहक

आली आहे काय,

ळी गेलेल्या अननल भो र याींाया नाते्ा काींला काींही आच क
व मोत करण्यात

(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०१-२०१६) :(१)होय.
(२) सोर प्रकरणी अननल अिल
ुव भो र याींाया पत्नीने केलेल्या कफयावोी्ंन किवत पोलीस

्े न ये े गु.र.क्र. ७६/२०१५, भा.ोीं .स्. कलम ३०२, ३२३, ५०४, ५०६, ३४ अन््ये दोनाींक ११
मे, २०१५ रोिी गुन्हा नोंो करण्यात आला आहे.

सोर प्रकरणाची चौक ी केली असता अननल भो र याचा भाऊ ् रां् लसताराम सपींगळे

् त्याींची पत्नी ्ाो चालब होता. या िागे्र रां् सपींगळे ् त्याींची पत्नी याींनी सोर िागेत
कींपाींऊर ंालण्यासाठी अननल भो र याींना मतोीला
धंन ननतीन सपींगळे , गणे

ोला्ले होते. त्यामळ
ु े या प्रकरणाचा राग

सपींगळे ् सा्ळाराम सपींगळे याींनी

हाता ुक्क्याने मारहाण कंन ् रोक्यात काठी ंालबन ठार केले.

अननल भो र याला

्रील नतन्ही आरोपीना अ्क करण्यात आली असबन त्याींना न्यायालयातील कोठरी

ोे ण्यात आली आहे , सोरचा गन्
ु हा न्यायप्रस्षठ आहे.
(३) प्रन उद््ा्त नाही.

___________

स्.स. १४० (17)
लसांधुदग
ु ा जजल््यातील तालक्याांच्या शहरी भागात अनधधिृत
िॅलसनो गेम (खेळ) चे अड्डे वाढल्याबाबत

(२१)

२४६५२ (१२-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

(१) लसींधुोग
ु व जिल््यातील तालुक्याींाया

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

हरी भागात पोलीस आणण महसबल यीं्र णेाया ोल
ु िाव

मुळे अनचधकृत कॅलसनो गेम (खेळ) चे अयारे ्ाढले असबन कॅलसनो गेम िुगारा

द्दल ्ारीं ्ार

जिल्हा पोललस अचधिक लसींधुोग
ु व याींायाकरे माहे एसप्रल, २०१५ पासबन लेखी तक्रारी कंन
सोर अयारे

ींो करा्ेत अ ी मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तक्रारीाया अनुर्ींगाने कोणती कार्ा

केली ्ा करण्यात येत आहे

(३) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) ् (३) प्रन उद््ा्त नाही.
___________
सोलािूर येथील िोलीसाांना घरे उिलब्ध िरून दे ण्याबाबत
(२२)

२५८५२ (१२-०८-२०१५).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड), श्री.अलमन िटे ल (मुांबादे वी),

श्री.सभ
(सोलािरू दक्षिण) :
ु ाष दे शमख
ु
करतील काय :(१)

सोलापरब जिल््यातील

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

पोलीस नन्ास ाने १९१६ साली ननमावण केलेली असन
ब या ्ातब

ताींत्र्र क ष्षसया धोकाोायक ् िीणव लाल्या असल्याचे ननो न
व ास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच माळल रस (जि.सोलापरब ) ये ील पोलीस ्साहतीची ोरु ् ा लाल्याने

५१ कमवचारी

ेंर लाले असबन या कमवचाऱ्याींना भायायााया ंरात रहा्े लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पोलीसाींना

ंरे उपल्ध करून ोे ण्या ा त

ासनाने कोणती कायव्ाही केली ्ा

करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१६) :(१) ् (२) सोलापबर जिल््यातील माहल रस पोलीस
ठाण्याची २६
पोलीस

ासकाय नन्ास ाने १९९६ पब्ीची असन
ब ती नाों
ु त अ् ेत आहे त. ९

कमवचारी

अकलबि

पोलीस

ला नमये

रहात

नन्ास ानात ्ातव्य करीत आहे त.

असबन

थतर

कमवचारी

(३) माळचश्ररस (जि.सोलापबर) ये े पोलीस कमवचाऱ्याींसाठी २१ नन्ास ाने

खािगी

ाींधकामासाठी

खचावाया अींोािप्र कास ताींत्र्र क मींिरु ी ोे ण्यात येऊन ननधीची उपल्धता लिात ंे्न
ब मान्यता
ोे ण्यात ये ल.

(४) प्रन उद््ा्त नाही.

___________

स्.स. १४० (18)
सेलू िांचायत सलमतीचा (जज.िरभणी) प्रभारी गटवविास अधधिा-यास घरिुल
अनुदानाच्या मांजूरीसाठी लाच घेताांना ििडल्याबाबत

(२३)

२६५८८ (१२-०८-२०१५).

श्री.अजन
ुा खोतिर (जालना) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

ीं े याींना
(१) सेलब पींचायत सलमतीचा (जि.परभणी) प्रभारी ग्स्कास अचधकारी प्रभाकर ल ो

ंरकुल अनुोानााया ोस
ु -या हप्त्यााया मींिबरीसाठी सहा लाभाथयाकरबन १० हिार ंपयाींची
लाच ंेताींना दो.१५.१.२०१५ रोिी ्ा

सुमारास अ्क करण्यात आली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याींचे्र कोणती कार्ा
(३)

केली ्ा करण्यात येत आहे ,

नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०१-२०१६) :(१), (२) ् (३) श्री.प्रका

सोपानरा् ोध
ब ्रे, रा.ग्ा,

पो.कुप्ा, ता.सेल,ब जि.परभणी याींची चुलत आिी ् गा्ातील थतर पाच लाभा ी मींिबर
केलेल्या ंरकुल योिनेचा ोस
ु रा हप्ता लमळणेसाठी ं. ५,०००/- थतका लाचेची मागणी कंन

ीं े , प्रभारी ग् स्कास
ती पींचासमा ज्कारली असता लोकसे्क श्री. प्रभाकर नारायण ल ो
अचधकारी, पींचायत सलमती, सेलब याींना रीं गेहा

ीं े
पकरण्यात आले. या सींोभावत श्री. ल ो

याींचेस्ंो पोलीस ्े न न्ामोंढा, जि. परभणी ये े गु.र.क्र.३००३/२०१५, कलम ७, १३(१)

(र)सह १३ (२) लाचलच
ीं क अचधननयम, १९८८ अन््ये दो. १६.०१.२०१५ रोिी गन्
ु पत प्रनत ध
ु हा
ोाखल करण्यात आला. सोर गुन्हयाचे अनुर्ींगाने स् ेर् न्यायालय, परभणी ये े दो.
०९.०६.२०१५ रोिी ोोर्ारोप्र  ोाखल करण्यात आले असबन त्याचा स् ेर् ख्ला क्र. ०५/२०१५

आहे . सोर प्रकरण न्यायप्रस्षठ आहे . तसेच आरोपी लोकसे्क याींना दो. १६.०१.२०१५ पासबन
ासन से्ेतबन ननलींत्र त करण्यात आले आहे .

___________

नाांदेड येथील भूमी उिअधधििास लाच घेताांना ििडल्याबाबत
(२४)

२६६१४ (१२-०८-२०१५).

श्री.अजन
ुा खोतिर (जालना) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) नाींोेर ये ील भम
ब ी अलभलेख कायावलयातील, भम
ब ी उपअचधिक मोहन मधस
ु ो
ु न ोासखेरकर
याींना १५ हिार ंपयाींची लाच ंेताींना लाचलुचपत प्रनत ींधक प काने रीं गेहात पकरल्याचे
दोनाींक ११ डरसें र, २०१४ रोिी ्ा त्या सम
व ास आले, हे खरे आहे काय,
ु ारास ननो न
(२) असल्यास, त्याींचे्र कोणती कार्ा

करण्यात आली ्ा येत आहे ,

(३) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०१-२०१६) :(१), (२) ् (३) तक्रारोार याींचे मुली्र लालेल्या

अत्याचार सींोभावत मुक्रमा ाो पोलीस ्े न, जि. नाींोेर ये े ोाखल गु.र.क्र.९४/२०१४ मधील
ं्ना ज्या

त
े ात ंरली होती त्या दठकाणचा नका ा काढबन ोे ण्यासाठी तक्रारोार याींचक
े रे

स्.स. १४० (19)
ं.१०,०००/- थतका लाचेची मागणी केल्याची कफयावो तक्रारोार याींनी दोनाींक ०३.१२.२०१४ रोिी
लाचलुचपत प्रनत ींधक स्भाग, नाींोेर याींायाकरे केली आहे . सोर तक्रारीाया अनुर्ींगाने लाचेची
मागणी केल्याचे परताळणीमये ननषपन्न लाले असल्याने श्री. मोहन मधस
ु ो
ु न ोासखेरकर,

परररिण भबमापक, भबमी उपअधीिक कायावलय, मुखेर याींचेस्ंो दोनाींक १०.१२.२०१४ रोिी

पोलीस ्े न, मुखेर ये े गु.र.क्र. ३०३३/२०१५ कलम ७ लाचलच
ु पत प्रनत ींधक अचधननयम,
१९८८ अन््ये गुन्हा ोाखल करण्यात आला आहे . सोर गुन्हयात लोकसे्क श्री. ोासखेरकर

याींना दोनाींक १२.०१.२०१५ रोिी अ्क करण्यात आली असबन सद्यज तीत ते िामीना्र

मक्
ु त आहे त. या प्रकरणी मा. स् ेर् न्यायालय, मख
ु ेर ये े ोोर्ारोपप्र  दोनाींक २४.०४.२०१५
रोिी ोाखल करण्यात आले असबन त्याचा स् ेर् ख्ला क्र. ०६/२०१५ आहे . सोर प्रकरण
न्यायप्रस्षठ आहे. तसेच श्री. ोासखेरकर याींना दोनाींक २०.०२.२०१५ पासन
ब
ननलींत्र त करण्यात आले आहे .

ासन से्ेतबन

___________
खोिोली (जज.रायगड) लशिण मांडळाच्या प्रशासिाय अधधिा-याला लशक्षििेिडून
लाच घेताना अटि िरण्यात आल्याबाबत

(२५)

२७०८३ (१२-०८-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) खोपोली (जि.रायगर) ल िण मींरळााया प्र ासकाय अचधका-याला अपींग ल क्षिकेकरबन
अरीच लाखाची लाच ंेताना माहे िबन, २०१५ मये ्ा त्यासुमारास अ्क करण्यात आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सोर प्रकरणी चौक ी केली आहे काय, त्यात काय आढळबन आले,
तोनुसार

ासन तरा्र कोणती कायव्ाही करण्यात आली ्ा येत आहे ,

(३) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०१-२०१६) :(१) होय.
(२) ् (३) सौ.उज््ला सुभार् मोन, प्रा लमक ल िीका, खोपोली नगर पररर्ो मींरळाींगत्व
क्र. ८, ल्िी याींाया ५ व्या ्ेतन आयोगााया पगारातील फरक काढबन दोल्या द्दल ्

ाळा
ी.एर.

पण
ब व लाल्यानींतर प्रल क्षित ्ेतनश्रेणी कायम करण्याकररता सहकायव करण्यासाठी श्री.भाकररा्

ींकररा् सुय्
व ीं ी, प्र ासकाय अचधकारी, नगर पररर्ो ल िण मींरळ, खोपोली, जि.रायगर

याींनी तक्रारोार सौ.मोन याींचक
े रे ं. २,५०,०००/- थतक्या रकमेची मागणी कंन ती पींचासमि
ज्कारल्याने त्याींना दो. १०.०६.२०१५ रोिी खोपोली रे ल््े ्े न, प्लॅ ्फॉमव नीं. १ ्र रीं गेहा

पकरण्यात आले. या सींोभावत किवत रे ल््े पोलीस ्े न ये े गरु क्र. ३००१/२०१५, कलम ७,

१३ (१) (र) सह १३ (२) अन््ये दो. ११.०६.२०१५ रोिी अ्क करण्यात आली होती.
सद्यज तीत ते िामीना्र मुक्त आहे त. सोर गुन्हयाचा तपास सं
ु आहे .

स्.स. १४० (20)
श्री. भाकररा् सुय्
व ीं ी याींचे न्ीन पन्ेल ये ील ंरााया लरतीमये ं.३,३८,९५०/-

ककीं मतीची मालमत्ता,

ँक ऑफ थींडरया

ाखा पन्ेल ये ील लॉकरमये ं.३,००,०००/- ्

ं.६,५४,४२०/- ककीं मतीचे सोन्याचे ोाचगने आढळबन आले. श्री.सय
व ीं ी याींना ल िण उपसींचालक,
ु ्
मुीं

स्भाग, मुीं

याींाया दोनाींक १६.०७.२०१५ ाया आोे ान््ये

करण्यात आले आहे .

ासन से्ेतबन ननलींत्र त

___________
मांब
ु ई इमारत दरु
ु स्ती आझण िन
ु राचना मांडळाच्या अधधिा-याांची
लाचलुचित प्रितबांधि ववभागाने चौिशी िरण्याबाबत

(२६)

२८२०४ (०५-११-२०१५).

श्री.बळीराम लसरसिर (बाळािूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुीं
मुीं

सन्माननीय मुख्यमांत्री

तील ग्रँण््रोर ये ील ल तल थ्े ्ाया ब्राम्हण्ारीतील ११ चाळीाया पुनस्वकासासाठी

थमारत ों
ु ती आणण पुनरव चना मींरळाने दोनाींक २८ िबन, २०१२ रोिी क्र.R/Noc/G

१७०१/३४५९ दोलेल्या ननयम ा्य प्रमाणप्र ासींोभावतील सीं ींचधत अचधकारी ् अलभयींत्या्र
कार्ा

करण्या ा त दोनाींक ८ नोव्हें र, २०१२ पासन
ब ४ मे, २०१५ पयत राज्यसभा सोय

हुसेन ोल्ा तसेच लोकप्रनतननधी याींनी मा.मुख्यमीं्र ी, मुख्य सचच् (गह
ृ स्भाग) पोलीस
महासींचालक (लाचलुचपत प्रनत धींक स्भाग) याींायाकरे अनेक लेखी तक्रारी ोाखल केलेल्या
आहे त

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ा त लाचलच
ु पत प्रनत ींधक स्भागाने चौक ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौक ीत काय आढळबन आले त्यानुसार ोोर्ी्र कोणती कार्ा

करण्यात

आली ्ा येत आहे

(४) नसल्यास स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.

(३) ् (४) स्र्याींककत प्रकरणी प्राप्त तक्रारीाया अनुर्ींगाने केलेल्या गुप्त चौक ीचा अह्ाल
लाचलुचपत प्रनत ींधक स्भागाकरबन मागस्ण्यात आला आहे तसेच,

ब्राम्हण्ारी भारेकंन

सींंाने दोनाींक ०७.०२.२०१४ रोिी उपायि त ा मख्
ु य कायवकारी अचधकारी, म्हारा प्राचधकरण
याींचेकरे केलेल्या प्र म असपला्र अींनतम ननणवय लाला असल्यास त्याचा तप ील उपल्ध

कंन ोे ण्या ा त गह
ृ ननमावण स्भागास कळस्ण्यात आले आहे . उपरोक्त ोोन्ही मुद्या ा त
मादहती प्राप्त होताच उंर चौक ी सींोभावत अींनतम ननणवय ंेण्यात ये ल.
___________

स्.स. १४० (21)
मुांबईतील म्हाडाच्या धोिादायि इमारतीच्या िुनववािासाबाबत
(२७)

२८२२३ (०४-११-२०१५).

श्री.योगेश सागर (चारिोि) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुीं

सन्माननीय गह
ृ िनमााण मांत्री

त म्हारााया ४० ते ५० ्र्ापब्ीाया ५६ ्साहती असन
ब यापैका अनेक थमारती

मोरकळीस आल्या असन
ब त्या पुनसव ्कासास पा्र  आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मुीं

तील म्हारााया धोकाोायक थमारतीाया पुनस्वकासा ा त

ासनाने कोणती

उपाययोिना केली आहे काय,

(३) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (०५-०२-२०१६) :(१) ् (२) मुीं
पुनस्वकास

ह
ृ न्मुीं

तील म्हारा ्साहतीींमधील थमारतीींचा

स्कास ननयीं्र ण ननयमा्ली ाया स्ननमय ३३ (५) मधील तरतुोीनस
ु ार

करण्यात येतो. त्यानस
ु ार

ासनाने दो. ०८.११.२०१३ रोिीाया अचधसबचनेन््ये स्ननमय ३३ (५)

मये केलेल्या सध
ु ारणाींनस
ब ार म्हारा ्साहतीाया पन
ु स्वकासाकरीता २.५ ऐ्िी ३.०० थतका

च् िे्र  ननोे ाींक लागब केला आहे . त्यानुसार म्हाराकरे प्राप्त पररपबणव प्रता्ााया अनुर्ींगाने
म्हाराकरबन कायव्ाही करण्यात येते.
(३) प्रन उद््ा्त नाही.

___________
ठाणे वागळे इस्टे ट येथील िोलीस िनिरििास लाच घेताांना ििडल्याबाबत
(२८)

२८२२९ (०५-११-२०१५).

श्री.योगेश सागर (चारिोि) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ्ारा (जि.ठाणे)ये ील रासायननक कींपनीतील रॉकेल ् कफनेल मधील भेसळी स्ंोाया
कार्ा

ोरम्यान िप्त केलेले ्ाहन सोरण्यासाठी लाच ंेताना ठाणे ्ागळे थ्े ् ये ील

पोलीस ननररिक

हािी िाध् याींना लाचलुचपत प्रनत ींधक स्भागाने दोनाींक ४ ऑग्,

२०१५ ोरम्यान पकरबन
आहे काय,

्तवकनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंो करण्यात आला आहे, हे खरे

(२) असल्यास याप्रकरणी कोणती कार्ा

करण्यात आली ्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०२-२०१६) :(१) ्ारा (जि.ठाणे) ये ील रासायननक कींपनीतील रॉकेल
् कफनेल मधील भेसळी स्ंोाया कार्ा

ोरम्यान िप्त केलेल ्ाहन सोरस्ण्यासाठी

ं.५०,०००/- ए्ढी लाचेची रक्कम श्री. उोय

ींकर कोरे याींचेमाफवतीने दोनाींक २८.०१.२०१५

रोिी ज्कारल्या प्रकरणी ्ागळे थ्े ् पोलीस ्े न ये े गुरक्र. ०२/२०१५ लाचलुचपत

प्रनत ींधक अचधननयम, १९८८ चे कलम ७,१२,१३(१) (र) सह १३(२) अन््ये दोनाींक २९.०१.२०१५
रोिी १) श्री. हािी िाध्, पोलीस ननरीिक, २) श्री.ियलसींग रािपबत, पोलीस ह्ालोार,

स्.स. १४० (22)
३) सुरे

पा्ील, पोलीस ह्ालोार, ४) श्री.उोय कोरे , पोलीस ह्ालोार याींचेस्ंो गुन्हा

नोंोस्ण्यात आला आहे .

(२) ् (३) उपरोक्त चारही आरोपीींना दोनाींक ०२.०२.२०१५ पयत पोलीस क्री
करण्यात आली आहे . उपरोक्त आरोपीींना पोलीस आयुक्त, ठाणे
३१.०१.२०१५

ाया

आोे ान््ये

ासन

से्त
े बन

ननलींत्र त

मींिरब

हर याींाया दोनाींक

करण्यात

आले

आहे.

तसेच,

त्याींचेस्ंो मा.स् ेर् न्यायालयात अलभयोग ोाखल करण्यास मींिबरी ोे णे ा तचा प्रता्
पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुीं

याींचे तरा्र स्चाराधीन आहे.

___________

िोल्हािुर येथे उच्च न्यायालयाचे खांडिीठ सुरु िरण्याबाबत
(२९)

२८५२० (२१-०१-२०१६).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां जी), डॉ.ितांगराव िदम (िलूस

िडेगाव), श्री.अलमन िटे ल (मुांबादे वी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड

िजश्चम), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.िाांडुरां ग बरोरा (शहािरू ), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा
िळवा),

श्रीमती

ददवििा

चव्हाण

(बागलाण),

डॉ.सजु जत

श्री.गणितराव दे शमुख (साांगोले), श्री.उल्हास िाटील (लशरोळ) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

लमणचेिर

(हातिणांगले),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) कोल्हापरु ये े उाच न्यायालयाचे खींरपीठ मींिरु ीचा ठरा् दोनाींक १२ मे,
मीं्र ीमींरळ

ैठकात मींिुर करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पाच महीन्याींनींतर सुोा सोरचे खींरपीठ सुरू हो्ब

२०१५ ाया

कले नाही, हे ही खरे आहे

काय,

(३) असल्यास, सोर खींरपीठ मींिुरीसाठी कोल्हापुरसह साींगली, रत्नाचगरी, लसधुोग
ु ,व सातारा ्
सोलापरु या पाच जिल््यातील ्कालाींनी तीव्र आींोोलन केले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सोर खींरपीठ सुं करण्या ा त

ासनाने कोणती कायव्ाही केली ्ा

करण्यात

येत आहे ,

(५) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१६) :(१) दोनाींक १२ मे, २०१५ रोिीाया मीं्र ीमींरळ
कोल्हापबर ये े मुीं

उााा न्यायालयाने कफरते खींरपीठ (सककव्

मींिबर करण्यात आला आहे .

ैठकात

ेंच)  ापन करण्याचा ठरा्

(२) होय.
(३) होय.

(४) राज्यात उाच न्यायालयाचे न्ीन खींरपीठ  ापन करण्यास
कतो, ही

ा

स्चारात ंे्न
ब प्रलीं ीत ख्ल्याींची सींख्या, मुीं

लोकसींख्या या ननकर्ाीं्र कोल्हापरब ये े मुीं

हरापासबनचे अींतर ्

उाच न्यायालयाचे कफरते खींरपीठ (सककव्

 ापन करण्यास मान्यता ोे ण्यात याची तसेच पण
ु े ये ेही मींु
खींरपीठ (सककव्

राचसा काला्धी लागब
ँच)

उाच न्यायालयाचे कफरते

ँच)  ापन करण्या ा त सकारात्मक स्चार करण्यात अ ी ल फारस

स्.स. १४० (23)
करण्या ा तचा ननणवय दोनाींक १२मे, २०१५ रोिीाया मीं्र ीमींरळ
ही ल फारस मा. मुख्य न्यायमबती, उाच न्यायालय, मुीं
ासन प्र ान््ये करण्यात आली आहे .

ठ
ै कात ंेण्यात आला आहे .

याींना दो.१७ िुलै २०१५ रोिीाया

(५) प्रन उद््ा्त नाही.
___________
िोल्हािूर येथील ववमानतळ ववस्तारीिरणाबाबत
(३०)

२८६७२ (१३-०१-२०१६).

श्री.सरु े श हाळवणिर (इचलिरां जी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) कोल्हापबर ये ील स्मानतळ स्तारीकरण कंन स्मान से्ा सुं करण्याची मागणी
स्स्ध सींं्ना, उद्योिक याींनी ्ेळो्ेळी
(२)

असल्यास,

्न

स्भागाची

िमीन

ासनाकरे केली आहे , हे खरे आहे काय,
स्मानतळ

प्राचधकरणाला

ोे ण्या ा त

प्रतुत

लोकप्रनतननधी याींनी मा.्ने मीं्र ी, याींना प्र  ललहुन स्नींती केली आहे , हे स
ु ोा खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सोर स्मानतळ ल्करात ल्कर सुं करण्यासाठी ासनाची भबलमका काय
आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१६) :(१) ् (२) होय.
(३) दोनाींक २६.६.२०१५ रोिी मा. मीं्र ी, नागरी उयाराण, भारत सरकार याींाया अयितेखाली
लालेल्या

ैठकात कोल्हापबर स्मानतळ स्तारीकरणाचा पाठपुरा्ा करण्यात आला असबन सोर

ैठकात भारतीय स्मानपत्तन प्राचधकरणाने कोल्हापबर स्मानातळााया स्तारीकरणाचे काम

ल्करात ल्कर हाती ंेण्याचे मान्य केले असबन त्यानुसार कायव्ाही करण्यात येत आहे
___________

गाडगेनगर (जज.अमरावती) िोललस ठाण्यातील सहायकयि िोललस
िनिरििावर चांदन चोराने हल्ला िेल्याबाबत
(३१)

२९५७५ (२१-०१-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (ितवसा), श्री.अलमन िटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अस्लम शेख (मालाड िजश्चम),
प्रा.ववरें द्र जगताि (धामणगाव रे ल्वे) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) गारगेनगर (जि.अमरा्ती) पोललस ठाण्यातील सहाय्यक पोललस ननररिक
पाठलाग कंन त्याींना पकरण्याचा प्रयत्न करीत असताींना चोर्याने

चींोन चोराचा

त्याींचे्र हल्ला केला

असल्याचे दोनाींक ११ ऑग्, २०१५ रोिी ्ा त्यासुमारास ननो न
व ास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सोरील चींोन चोराला पकरण्यात पोललसाींना अपय
काय,

आले आहे , हे ही खरे आहे

स्.स. १४० (24)
(३) असल्यास, या प्रकरणी
(४)

नसल्यास, स्लीं ाची

ासनाने कोणती

कार्ा

केली ्ा करण्यात येत

आहे,

कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) सोर गुन््यााया तपासात अमरा्ती ग्रामीण हद्दीतील चींोन चोरीचे गुन्हे करणाऱ्या

आरोपीताींकरबन चींोन चोरीचे गुन्हे करणाऱ्या आरोपीताींकरबन चौक ी करण्यात आली असबन
अद्याप काही मादहती लमळाली नाही. सोर गुन््याचा तपास सुं आहे .

(३) सहायक पोलीस ननरीिक, पोलीस ्े न, गारगेनगर तपो्न भागात पेरोललींग करत
असताना ोोन अनोळखी थसम मो्ार सायकल ्ंन चींोना्े लाकबर ंेऊन िात असता त्याींना
पकरण्याचा प्रयत्न करत असताना त्या थसमाींनी सहायक पोलीस ननरीखका्र कोयत्या ने

हल्ला केला. सोर प्रकरणी गारगेनगर पोलीस ्े न ये े अप. क्र. ३४४/२०१५ कलम,
३५३,३०७, ३४ भाीं.ोीं . स्. अन््ये गन्
ु हा ोाखल करण्यात आला.
(४) प्रन उद््ा्त नाही.

___________
िण
ु े येथे नवीन ववमानतळ उभारण्याबाबत
(३२)

२९६४१ (२१-०१-२०१६).

श्री.अजजत िवार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.वैभव विचड (अिोले), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.िाांडुरां ग बरोरा (शहािूर), श्री.मिरां द
जाधव-िाटील

(वाई),

श्री.दत्तात्रय

भरणे

(इांदािूर),

श्री.महेश

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे ये े न्ीन स्मानतळ उभारण्याची
काय,

ा

(दादा)

लाांडगे

(भोसरी) :

ासनााया स्चाराधीन आहे , हे खरे आहे

(२) असल्यास, स्मानतळ उभारण्यासाठी कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) ् (३) रािगं
ु नगर पण
ु े ये े न्ीन स्मानतळ उभारणीसाठी अद्यापपयत ६ दठकाणी
िागाींची पाहणी करण्यात आली आहे . त्यापैका प्र मो न
व ी एक िागा योग्य असल्याचे

ननो न
व ास आले आहे . सोर िागेची सीमा ननजचत करण्याकररता स्ेिण करण्यासाठी
भारतीय स्मानपत्तन प्राचधकरणास ननोे
फेब्र्
ु ारी, २०१६ मये अपेक्षित आहे .

ोे ण्यात आले आहे त. सोरचा स्ेिण अह्ाल

___________

राज्याच्या लोिायुक्त िायाालयातील उि लोिायुक्ताचे िद भरण्याबाबत
(३३)

२९६७२ (२१-०१-२०१६).

श्री.अलमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर) :

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

स्.स. १४० (25)
(१) राज्यााया लोकायुक्त कायावलयात गेले १० मदहने उप लोकायुक्त पो ररक्त असल्याने

नागररकाींाया तक्रारीची कामे प्रलींत्र त असल्याचे माहे ४ ऑक््ो र, २०१५ रोिी ्ा त्या
सम
व ास आले, हे खरे आहे काय,
ु ारास ननो न
(२) असल्यास, उप लोकायुक्ताचे पो

भरण्या ा त

ासनाने कोणती

कायव्ाही केली

्ा

करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१६) :(१), (२) ् (३) लोक आयक्
ु त श्री. स.ल. ्हललयानी
आणण उप लोक आयुक्त श्री. ल
ै े

कुमार याींनी अनुक्रमे दोनाींक २४ ऑग्, २०१५ आणण

दोनाींक ५ डरसें र, २०१५ रोिी कायवभार ्ीकारलेला आहे. महाराषर लोक आयक्
ु त आणण उप
लोक आयुक्त अचधननयम, १९७१ ाया कलम १९ अन््ये प्र ींधक ् अनतररक्त प्र धक या ोोन

पोाींना काही मयावदोत अचधकार प्रत्यायक्
ु त करण्यात आलेले असल्याने सोर काला्धीत या
मयावदोत अचधकाराींचा ्ापर कंन नागररकाींाया फक्त गाऱ्याण्याींसीं ींधीाया तक्रारी, प्र ींधक ्
अनतररक्त प्र ींधक याींायाकरबन हाताळण्यात आल्या आहे त.
___________

अिोला, चांद्रिरू , अमरावती, यवतमाळ या राज्याअांतगात ववमानसेवा सरु
ु िरण्याबाबत
(३४)

२९७१४ (२१-०१-२०१६).

श्री.अलमत झनि (िरसोड), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड),

श्री.अलमन िटे ल (मुांबादे वी), प्रा.ववरें द्र जगताि (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अस्लम शेख (मालाड
िजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) अकोला, अमरा्ती आणण य्तमाळ ये ील ि्ाहलाल ोराव स्मानतळााया धा्पट्य
ट ाींचा
स्कास करण्यासाठी मा.स्त्त मीं्र ी महोोयाींनी आढा्ा

ैठक ंेतल्याचे दोनाींक १४ ऑग्,

२०१५ रोिी ्ा त्यासम
व ास आले, हे खरे आहे काय,
ु ारास ननो न

(२) असल्यास, अकोला, चींद्रपबर, अमरा्ती, य्तमाळ या राज्याअींतगवत स्मानसे्ा सुं
करण्यााया प्रता्ास मान्यता ोे ऊन त्यानुसार कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) ् (३) राज्यातील स्व स्मानतळे
ठर्ण्या ा तचा प्रता्

ह्ा

मागव िोरण्यासाठी स्वसमा्े क धोरण

ासनााया स्चाराधीन आहे .

___________

स्.स. १४० (26)
मुांबईतील सागरी किनारिट्टीच्या सरु िेची जबाबदारी असलेल्या
२३० िोलीसाांना िोहताच येत नसल्याबाबत

(३५)

२९८६१ (२१-०१-२०१६).

श्री.अलमन िटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांददवली),

श्री.अस्लम शेख (मालाड िजश्चम), श्री.अलमत साटम (अांधेरी िजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुीं

तील अनतमहत््ााया सागरी

ककनारपट्ीाया

सुरिेची

ि ा ोारी असलेल्या त्रिक

ोलााया ४५० पोलीसापैका २३० पोलीसाींना पोहताच येत नसल्याचे माहे ऑग्, २०१५ मये
्ा त्याोरम्यान ननो न
व ास आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या अनत य महत््ााया ककनारपट्ीाया सुरिे ा त

ासनाने कोणती कायव्ाही

केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१६) :(१) िुलै २०१५ मये सागरी पोलीस ठाणेस कायवरत

असलेल्या एकबण ६९२ अचधकारी/अींमलोारापैका ११९ पोलीस अचधकारी/ अींमलोार याींना पोहता
येत नसल्याचे ननो न
व ास आले आहे .
(२)

सागरी

पोलीस

ठाणेस

कायवरत

असलेल्या

पींरतब

पोहता

न

येणाऱ्या

पोलीस

अचधकारी/अींमलोार याींना पोहण्याचे प्रल िण ोे ण्याकामी काल ाो कायवक्रम आयोजित केला
आहे . पोहता न येणाऱ्या पोलीस अींमलोार ६० याींना नौोल िलतरण तला् आणण ३० पोलीस
अींमलोार याींना मींु

पोलीस िलतरण तला् ये े पोहण्याचे प्रल िण ोे ण्यात आले आहे .

उ्वररत पोहता न येणाऱ्या पोलीस अचधकारी/ अींमलोार याींायासाठी पोहण्याचे प्रल िण
आयोजित करण्यात येणार आहे . पोहता येणाऱ्या पोलीस अचधकारी / अींमलोार याींनाच पोलीस
नौकाीं्र कतवव्य ोे ण्यात येते.
(३) प्रन उद््ा्त नाही.

___________

माणगाांव (जज.रायगड) येथील तहलसलदार याांच्यावर वाळू माफायाांनी िेलेल्या हल्ल्याबाबत
(३६)

२९९७३ (२१-०१-२०१६).

श्री.धैयश
ा ील िाटील (िेण), श्री.सुभाष उफा िांडडतशेठ िाटील

(अललबाग), श्री.जीवा गाववत (िळवण) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) माणगाीं् (जि.रायगर) याींना दोनाींक १७ ऑक््ों र, २०१५ रोिी ्ा त्या सम
ु ारास रा्र ी

अ्ैद्य ्ाळब ्ाहतबक करणारी ्ाहने अर्त असताींना अ्ैध ्ाळब ्ाहतक
करणाऱ्या रक
ब
चालकानी श्री.महे

सागर, तहलसलोार याींायासह त्याींाया सहकारी याींाया अींगा्र भरधा् रक

ंालबन िी्े मारण्याचा प्रयत्न केला हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सीं ींधीत रक चालक ् ्ाळब माकफयाींना अ्क केली असन
ब पढ
ु े कोणती कार्ा
करण्यात आली ्ा येत आहे ,

(३) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?

स्.स. १४० (27)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) सोर प्रकरणी माणगाीं् पोलीस ्े न ये े कॉ. गु.ं. नीं. १४६/२०१५ भाोीं स्स कलम
३०७,३५३,५०६,३४ प्रमाणे गन्
ु हा ोाखल करण्यात आला आहे . याप्रकरणी ४ आरोपीींना अ्क
केली असबन सया आरोपी िामीना्र आहे त. सोर आरोपीस्ंो मा. न्यायालयात ोोर्ारोपप्र 

ोाखल करण्यात आले आहे . तसेच आरोपीीं्र सीआरपीसी कलम १०७ प्रमाणे प्रनत ींधात्मक
कार्ा

करण्यात आलेली आहे .

(३) प्रन उद््ा्त नाही.
___________
धुळे तालुक्यातील गोताणे फायायाजवळ झालेल्या अिघाताबाबत
(३७)

३०३६१ (२१-०१-२०१६).

श्री.िुणाल िाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्रा),

श्री.आलसफ शेख (मालेगाांव म्य), अॅड.िे.सी.िाडवी (अक्िलिुवा) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धुळे तालुक्यातील गोताणे फासयाि्ळ अपंात होऊन चार ्र्ीय

सन्माननीय मुख्यमांत्री
ालकाचा मत्ृ यब लाला

् ोोन िण गींभीर िखमी लाल्याचे सप््ें र, २०१५ ोरम्यान ननो न
व ास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, ्ारीं ्ार होणारे अपंात

ाीं स्ण्यासाठी

ासनाने कोणती उपाययोिना केली

्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) सोर रता सरळ असबन, या रत्याीं्र ्ारीं ्ार अपंाताींाया ं्ना लालेल्या नाहीत. तसेच
सप््ें र, २०१५ मये लालेला अपंात हा ्ाहन चालकााया चुकामळ
ु े लाला आहे.
गौताणे

फासयाि्ळ

रत्या्रील हिनाळे

गनतरोधक

ाींधण्यााया

सच
ब ना

ोे ण्यात

आल्या

ारी ये े तात्पुरते पोलीस मोत केंद्र उभारण्यात आले आहे .

असन
ब

या

(३) प्रन उद््ा्त नाही.

___________
िालघर जजल््यात िेसा या िायद्यामुळे बबगर आददवासी
तरूणाांच्या नोिऱ्या धोक्यात आल्याबाबत

(३८)

३०५६२ (२२-१२-२०१५).

अॅड.िे.सी.िाडवी (अक्िलिुवा), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-िाटील

(लशडी), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.हसन मुश्रीफ
(िागल), श्री.सरु े श लाड (िजात), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.जयांत िाटील (इस्लामिरू ) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

स्.स. १४० (28)
(१) पेसा या नव्या कायद्याींतगवत पालंर जिल््यात अनुसबचचत िे्र ातील सुननजचत केलेल्या

१२ सीं्गावतील पोे  ाननक अनस
ु बचचत िमातीाया उमेो्ाराींमधबनच भरण्यात या्ीत तसेच
आदो्ासी भागात सया कायवरत असलेल्या त्र गर आदो्ासी कमवचाऱ्याींाया अन्य भागात
ोल्या कराव्यात असे आोे
आले आहे त, हे खरे आहे काय,

दोनाींक ५ माचव, २०१५ रोिीाया पररप्र कात नमबो करण्यात

(२) असल्यास, त्यामुळे आदो्ासी भागात से्ा ोे णाऱ्या त्र गर आदो्ासी कमवचाऱ्याींना
्प्प्या्प्प्याने ह्स्ले िाऊन यापुढे नोकर भरतीतही त्याींना नोकरीची द््ारे कायम्रूपी

ींो

होणार असल्याने त्र गर आदो्ासी समािामये आदो्ासी भागात रहा्याचे का आपले
्डरलोपाजिवत गा् ् ंर सोरबन परक्या दठकाणी िायचे ही समया ननमावण लाल्याने प्रचींर
नारािी पसरली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी

ासनाने कोणती कायव्ाही केली आहे ्ा करण्याींत येत आहे ,

(४) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१६) :(१), (२) ् (३) मा. राज्यपाल याींाया दो. ९.६.२०१४
दो.१४.८.२०१५ दो. ३१.१०.२०१४ ् दो. १३.६.२०१५ ाया अचधसबचनाींनुसार अनुसबचचत िे्र ातील
सुननजचत केलेली १३ पोे  ाननक अनुसबचचत िमातीधील उमेो्ाराींमधबन भरण्याचे आोे
आहे त. त्यानस
ु ार अनस
ु चब चत िे्र ातील ् अनस
ु चब चत िे्र ा ाहे रील पोे भरण्या ा त

ासन

ननणवय दो.५.३.२०१५ ् दो. २६.६.२०१५ अन््ये मागवो क
व सबचना ननगवलमत करण्यात आल्या

आहे त. तसेच अनुसबचचत िे्र ा ाहे रील पोे आरिण अचधननयम २००१ मधील कलम ४(२) मये
नमबो करण्यात आलेल्या आरिण ्क्के्ारीनस
ु ार भरण्यात येणार आहे त. त्यामुळे त्र गर
आदो्ासी कमवचाऱ्याींची नोकर भरती
(४) प्रन उद््ा्त नाही.

ींो होणार आहे ही ्तजु  ती नाही.
___________

जळिोट(जज.लातूर) तालुक्यासाठी न्यायालय स्थािन िरण्याबाबत
(३९)

३०७४० (२१-०१-२०१६).

श्री.सध
ु ािर भालेराव (उदगीर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) लातरब जिल्हातील िळको् तालक
ु ा ननमावण होऊन १५ ्र्े लाले तरी ये ील नागररकाींना
न्यायालयीन कामकािासाठी ोस
ु ऱ्या तालुक्यात िा्े लागते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

आठ्रयातबन एक

दो्स

िळको् ये े

ग्राम

न्यायालय

चालते त्या

न्यायालयात िाण्यातच नागरीकाींचा ्ेळ िातो ् ननकाला अभा्ी प्रकरणे प्रलींत्र त राहबन
िातात, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

ासनाने िळको् तालक्
ु यात

्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?

न्यायालय  ापनेसाठी कोणती कायव्ाही केली

स्.स. १४० (29)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
सद्य:ज तीत िळको्ी ये ील न्यायालयााया कायविे्र ात अल्प प्रकरणे प्रलींत्र त आहे त.
ती ननकाली काढण्यासाठी ग्रामन्यायालय सिम आहे .
(३) ् (४) प्रन उद््ा्त नाही.
___________
िाांढरिवडा (जज.यवतमाळ) येथील िेळािरू मागाावरील टोलनाक्याजवळ
िोलीसाांनी जनावराांची अवैध वाहति
ू िरणारे वाहन जप्त िेल्याबाबत

(४०)

३१०९८ (२१-०१-२०१६).

श्री.अलमन िटे ल (मुांबादे वी) :
(१)

श्री.अलमत झनि (िरसोड), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पाींढरक्रा (जि.य्तमाळ) ये ील केळापबर मागाव्रील ्ोलनाक्याि्ळ

पोलीसाींनी

िना्राींची ननोयवपणे अ्ैध ्ाहतक
ब करणा-या ्ाहनासह एकबण चार लाखाींचा मुोोे माल िप्त
केला असल्याचे माहे सप््ें र, २०१५ ोरम्यान ननो न
व ास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सोर प्रकरणी कोणती कार्ा
(३)

केली ्ा करण्यात येत आहे ,

नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) सोर प्रकरणी पाींढरक्रा पोलीस ठाणे ये े ग.ु र.क्र. ३२०१/२०१५, प्राणी सींरिण कायोा,
१९६० कलम ११ सह मुीं
ोोंाींस्ंो

गुन्हा

पोलीस कायोा कलम ६६/१९२, मो्ार ्ाहन ्ाहन मालक ् अन्य

ोाखल

केला

आहे .

दो.१९.१२.२०१५

रोिी

चारही

आरोपीींस्ंो

मा.न्यायालयामये ोोर्ारोपप्र  ोाखल करण्यात आले आहे . प्रकरण सया न्यायप्रस्षठ आहे .
(३) प्रन उद््ा्त नाही.

___________

राज्यातील नऊ शहरात हवाई सेवा सुरु िरण्याचा शासनाच्या िनणायाबाबत
(४१)

३११९५ (२१-०१-२०१६).

श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.ददलीि वळसे-िाटील (आांबेगाव),

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) िाटील (एरां डोल), श्री.िथ्
ृ वीराज
चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.अलमन िटे ल (मांब
ु ादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.नसीम
खान (चाांददवली), श्री.अस्लम शेख (मालाड िजश्चम), श्री.सांग्राम थोिटे (भोर), श्रीमती िनमाला
गाववत (इगतिूरी), श्री.सांजय िुराम (आमगाव) :
खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील नऊ

हरात ह्ा

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

से्ा सुं करण्याचा ननणवय राज्य

ासनाने ऑग्, २०१५

मये ंेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कोणकोणत्या
(३) असल्यास, ह्ा

हरात ह्ा

से्ा सं
ु करण्याचा ननणवय ंेतला आहे ,

से्ा सुं करण्यााया कामाची सद्यज ती काय आहे ?

स्.स. १४० (30)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१६) :(१), (२) ् (३) राज्यातील स्स्ध
ह्ा से्ेद््ारे िोरण्या ा त केंद्र

हरे ननयलमत

ासनााया प्रतास्त धोरणा ी सस
ु ींगत राज्य

ासनाचे

धोरण आखण्याची कायव्ाही प्रगतीप ा्र आहे .

___________
महाराष्ट्र-िनााटि सीमा प्रश्न सोडववण्याबाबत
(४२)

३१४८३

(२१-०२-२०१६).

श्री.जजतेंद्र

आव्हाड

(मुांरा ा

िळवा),

श्री.शलशिाांत

लशांदे

(िोरे गाव), श्री.जयांत िाटील (इस्लामिरू ), श्री.सरु े श लाड (िजात), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल),
श्री.िाांडुरां ग बरोरा (शहािूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

महाराषर-कनाव्क सीमा प्रन सोरस्ण्यासाठी आतापयत

ंपये खचव लालेले असबन स्ोाच न्यायालयामये खीं ीर
मा.मख्
ु यमीं्र ी याींचेकरे माहे सप््ें र, २०१५ ाया

ासनाने सुमारे सारेचार को्ी

ािब माींरण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी

े््ाया आठ्यायात तसेच ्ारीं ्ार आ्यक

कायव्ाही करण्याची मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) तसेच सीमा प्रनासाठी मीं्र ालयात ्तीं्र  खाते  ापन करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी
दोनाींक २७ ऑग्, २०१५ रोिी तसेच ्ारीं ्ार मा.मुख्यमीं्र ी याींचक
े रे केलेली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे तसेच ्र्ावनु्र्े
प्रलींत्र त असलेला सीमा प्रन सोर्बन सीमा भागातील मराठी भार्ीकाींना न्याय लमळ्बन
ोे ण्यासींोभावत आतापयत कोणता पाठपुर्ा केला ्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०२-२०१६) :(१) ् (२) होय.
(३)

भीमा

प्रनासाठी

्तीं्र 

खाते

 ापन

करण्यााया

मागणीचा

साकल्याने

स्चार

केल्यानींतरही सीमा प्रनाचा प्रभा्ी पाठपुरा्ा कंन स्र्याला चालना ोे ण्यासाठी मा. मीं्र ी

सहकार याींची समन््यक मीं्र ी म्हणन
ब दो. १५/१२/२०१५ ाया आोे ान््ये ननयक्
ु त करण्यात
आली आहे .

महाराषर -कनाव्क सीमा प्रन सोरस्ण्यासाठी अ्यासग्ाची ननयुक्ती कंन स्वमान्य

तोरगा काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहे त. त्या अनुर्ींगाने दो. ०२/०५/२००० रोिी
मा.मुख्यमीं्र ी याींाया अयितेखाली एक उाचाचधकार सलमती  ापन करण्यात आली, सीमा
प्रन सामींियाने सोरस्ण्यासाठी केंद्र
ननकराचे प्रयत्न कंनही य

ासन ् कनाव्क

ासन याींाया ी स्स्ध पातळी्ंन

न आल्याने, दोनाींक ०६/११/२००२ ाया

ैठकात उाचाचधकार

सलमतीने मा.स्ोाच न्यायालयात याचचका ोाखल करण्याची ल फारस केली. दो. १२/०२/२००३
रोिीाया मींत्र्र मींरळ

ैठकात ल फारस मान्य करण्यात आली. न्यानयक प्रकरणात सल्ला

ोे ण्यासाठी प्रा.एन.री.पा्ील याींाया अयितेखाली दो.०३/०३/२००३ रोिी
करण्यात आली.

तज्ञ सलमती  ापन

स्.स. १४० (31)
उपरोक्त पा्वभबमी्र महाराषर

ासनाने भारतीय सींस्धानााया अनुाछे ो १३१ ( )

अन््ये मा. स्ोाच न्यायालयात दो. २९/०३/२०१४ रोिी ोा्ा क्र. ४/२००४ ोाखल केला आहे .
ोाव्यात महाराषर राज्याची

ािब प्रभा्ीपणे माींरण्यासाठी ८ अनभ
ु ्ी ् ननषणात ्कालाींची

ननयुक्ती करण्यात आलेली आहे . दो. १३/१२/२०१२ रोिी लालेल्या सुना्णीत ्ाोाचे मुद्दे
ननजचत करण्यात आले असबन महाराषर
केल्या

आहे त.

मा.स्ोाच

न्यायालयात

ासनाने ५ मुद्दयाीं्र तज्ञ सािीोाराने ननयुक्त्या
दो.१२/०९/२०१४

रोिी

ोाव्यातील

सािीपुरा्े

तपासण्यासाठी मा.को्व लम न्र याींची ननयुक्ती केली आहे . न्यायालयााया आोे ाींाया
पा्वभम
ब ी्र मा.मख्
ु य सचच् याींनी दो.१८/०९/२०१४ ् दो.१३/११/२०१४ रोिी आढा्ा
ंेऊन कायव्ाहीचे ननोे
सािीोाराींची

ैठका

दोले आहे त.

प प्र े

नोंोस्ण्यास

मुोत्ाढ

लमळण्यासाठी

महाराषर

ासनाने

दो.०५/११/२०१४ रोिी एक अिव मा. स्ोाच न्यायालयात ोाखल केला असबन दो.१२/०९/२०१४
ाया अोे ात सध
ु ारणा करण्यासाठी कनाव्क

ासनानेही अिव ोाखल केला आहे.

ोाव्याचे कामकाि गनतमानतेने होण्यासाठी िुने महाराषर सोन, न्ी दोल्ली ये े ्काल

महोोयाींसाठी सुस्धा उपल्ध कंन ोे ण्यात आल्या असबन मा. को्व कलम नर याींाया
सुना्ण्याींसाठी दो.०८/०१/२०१५ रोिी ते े एक स् ेर् कि  ापन करण्यात आला आहे.

दो.०१/०१/२०१५ रोिी Trial Lawyer याींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे तसेच ्काल
महोोयाींाया सहाय्यासाठी दो. २२/०१/२०१५ रोिी कननषठ सहायक ्काल याींची ननयक्
ु ती स् ेर्
किात करण्यात आली आहे.

मा.को्व कलम नर याींायापढ
ु े दो.०८/११/२०१५ ् दो.०९/०१/२०१५ रोिी सुना्ण्या लाल्या

आहे त. महाराषर
्

ासनाचे ्काल महोोयाींकरबन सािीपुरा्े नोंोस्ण्यासाठी सािीोाराींची तयारी

अनर्
त्यासाठी
ु ींगाने आ्यक कागोप्र े गोळा करण्याचे काम प्रगतीप ा्र असन
ब

्कालाींाया न्ी दोल्ली ् पुणे ये े सातत्याने

ैठका लाल्या आहे त.

मबळ ोाव्याची दो.०९/०१/२०१५ रोिी सुना्णी लाली असता तीन सोयीय खींरपीठामुळे

प्रकरण चालस्ण्याचे मा.स्ोाच न्यायालयाने आोे

दोलेले आहे त. तोनींतर दो.१३/०५/२०१५ ्

दो.०७/०७/२०१५ रोिी तारखा परबन सुना्णी पुढे ढकलण्यात आली आहे .

सीमा्ाोीत भागातील मराठी भासर्काीं्र होणाऱ्या अन्याया ा त मा.मख्
ु यमीं्र ी याींनी

दो.३०/०६/२०१५ ाया प्र ान््ये मा.पींतप्रधान याींना अ्गत केले असन
ब सोर प्र ाची मा.पींतप्रधान
याींनी ोखल ंेतली आहे .

सीमा्ाोीत भागातील मराठी भासर्काीं्र होणाऱ्या अन्यायााया ं्ना ननो न
व ास आणबन

ते े Status Quo ज ती राखण्या ा त मा. स्ावृेाच न्यायालयास स्नींती करणारा
थीं्रलोकु्री अिव दो.१४/०७/२०१५ रोिी महाराषर

ासनाकरबन ोाखल करण्यात आला आहे.

समन््यक मीं्र ी याींनी दो.२५/०१/२०१६ रोिी कोल्हापबर ये े सीमा प्रनी आढा्ा
आहे .

(४) प्रन उद््ा्त नाही.

___________

ैठक ंेतली

स्.स. १४० (32)
मुांबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या ववस्तारीिरणाबाबत
(४३)

३२७३७ (२१-०१-२०१६).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे िूव)ा :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मा.मुीं

उाच न्यायालयाने न्यायालयााया न्ीन

स्द्यापीठााया कालीना (साींताक्रुल, मींु

सन्माननीय मुख्यमांत्री

थमारतीाया स्तारीकरणासाठी मुीं

) ये ील ३० एकर िागेची मागणी केली आहे , हे खरे

आहे काय,

(२) असल्यास, सोर िागेचे िे्र  लमठी नोीचे पाणलो् िे्र  म्हणन
ब राखी् असल्याने त्या्र
ाींधकाम ककीं ्ा थतर स्कास कामे होऊ

कत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा.उाच न्यायालयााया थमारतीाया स्ताररकरणासाठी

ासन अन्य दठकाणी

पयावयी

केलेल्या कायव्ाहीची

िागा

उपल्ध

करून

ोे णार

आहे

काय

्ा

सद्य:ज ती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१६) :(१) मुीं

त्यानर्
ु ींगाने

उाच न्यायालयााया न्ीन थमारतीाया

स्तारीकरणासाठी उाच न्यायालय प्र ासनाचा कलीना ये ील ५० एकर िागेाया मागणीचा
प्रता् आहे.
(२) हे खरे नाही.
(३) मुीं
मुीं

उाच न्यायालयासाठी न्यायमबतीची ्ाढी् ोालने, को्व ंम ् कायावलयासाठी फो्व ,

ये ील CTO थमारतीतील तळमिल्या्रील १८९५७.६१ चौ.फब् िागा उपल्ध कंन

ोे ण्यात आली आहे. यासो तच या CTO थमारतीतील पदहल्या मिल्या्र अनतररक्त सम
ु ारे

१०००० चौ.फब् िागेचा तसेच MTNL थमारतीतील िागेचा उाच न्यायालयाचा प्रता्ोे खील
उाच न्यायालयााया स्तारीकरणााया ष्ष्ीने ासनााया स्चाराधीन आहे .
___________

मांरा 
ु ा (जज.ठाणे) येथील मदहलेने आिल्या १० ददवसाांच्या मल
ु ीची ववक्रा िेल्याबाबत
(४४)

३२८४० (२१-०१-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोि) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींब्रा (जि.ठाणे) ये े राहणारी

ाना उफव ंत्र ना साजिो

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील
ेख (्य ्र्व २५) या मदहलेने ४

सा ीोाराींाया मोतीने आपल्या १० दो्साींाया मुलीची १० हिार ंपयात स्क्रा केल्याचे दोनाींक
११ सप््ें र, २०१५ ्ा त्या ोरम्यान ननो न
व ास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सोर प्रकरणी रा ोरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा ोाखल करण्यात आला असबन
चौक ी अींती कोणती कार्ा

केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१६) :(१) अीं त: खरे आहे.
आहे .

१० दो्सााया मुलीची नसबन १० दो्सााया मुलाची स्क्रा केल्याचे ननो न
व ास आले

स्.स. १४० (33)
(२) सोर प्रकरण पोलीस ्े न गु.र.नीं. २९७/१५ भाोस् सह कलम २७०, ३४ सह

ालन्याय

अचधननयम २००० कलम २३ प्रमाणे दो. ९/९/२०१५ रोिी गुन्हा ोाखल करण्यात आला आहे .
स्व पाच आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. सया गन्
ु ्याचा तपास सं
ु आहे .
(३) प्रन उद््ा्त नाही.

___________

अिोला येथील एस.आर.िाटील महाववद्यालयाम्ये एिा ववद्याथीनीची
(४५)

शाळे तील लशििाने छे ड िाढल्याबाबत

३५१२६ (२२-०१-२०१६).

श्री.गोवधान शमाा (अिोला िजश्चम), श्री.रणधीर सावरिर

(अिोला िूव)ा , श्री.हिरष विांिळे (मिु ताजािूर) :
करतील काय :(१)

अकोला

ये ील

एस.आर.पा्ील

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

महास्द्यालयामये

एका

स्द्या ीनीची

ाळे तील

ल िकाने छे र काढबन नताया ी अलील चाळे केल्याप्रकरणी पोललसाींनी राणे, मन्र ् गणे
ोरगर या गुन्हे गाराींस्ंो गुन्हा ोाखल केला असबन यातील मन्र ् गणे

अद्याप अ्क करण्यात आलेली नसल्याचे ऑक््ो र, २०१५ मये ननो न
व ास

ोरकर याींना

आले आहे , हे

खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सोरहब आरोपीींना अ्क करण्यास पोलीस ्ाळा्ाळ करीत असल्याने तात्काळ
अ्क करण्या ा त स्् दहो ब पररर्ोे ाया कायवकत्यानी जिल्हाचधकाऱ्याींना नन्ेोन दोले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सोर प्रकरणी कोणती कार्ा

केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१६) :(१) कफयावोीने तक्रार दोल्या्रून तीन आरोपीस्ंो
पोलीस ्े न खोान ये े ग.ु र.नीं. १५५/१५ कलम ३५४, ३५४ (अ), ५०४, ५०६, ५०७, ३४
भाोस् सह कलम १२ लैंचगक अपराधापासबन

ालकाचे सींरिण अचधननयम, २०१२ अन््ये गुन्हा

नोंो करण्यात आला आहे. गुन््यातील आरोपी क्र. १ याींना अ्क केली आहे , आरोपी क्र. २ ्
३ याींना अ्कपब्व िामीन मींिबर लाला आहे .

(२) सोर गुन््यातील आरोपीींना अ्क करण्यास पोलीसाींनी कोणतीही ्ाळा्ाळ केली नसबन,

आरोपी हे गन्
ु हा ोाखल लाल्यापासन
ब फरार होते. त्याींचा त्याींचे ंरी तसेच त्याींचे नाते्ा काींकरे
ोध ंेण्यात आला असता आरोपी लमळबन आले नाहीत.

स्् दहींो ब पररर्ोे ाया कायवकऱ्याींनी स्ोभव स्कास मदहला

ालकल्याण या सीं ेला

अकाला जिल््यात समुपोे न केंद्र चालस्ण्याकररता ोे ण्यात आलेल्या केंद्राची ् सीं च
े ी
मान्यता रद्द करण्यात या्ी याकररता नन्ेोन ोे ण्यात आलेले आहे .
(३) पोलीस ्े

खोान ये े गु.र.नीं. १५५/१५ कलम ३५४, ३५४ (अ), ५०४, ५०६, ५०७, ३४

भाोस् सह कलम १२ लैंचगक अपराधापासबन

ालकाचे सींरिण अचधननयम २०१२ अन््ये गुन्हा

नोंो करण्यात आला आहे . आरोपी क्र. २ ् ३ याींना अ्कपब्व िामीन मींिबर लाला आहे .
आरोपी क्र.१ ् ३ स्ंो कलम १०७, ११६ (३) सीआरपीसी अन््ये प्रनत ींधक कायव्ाही
करण्यात आलेली आहे. सया गन्
ु हाचा तपास सं
ु आहे .

स्.स. १४० (34)
(४) प्रन उद््ा्त नाही.

___________

िण
ु े वत्ृ तित्र ववक्रेता सांघाच्या न्यास बरखास्त िरणेबाबत
(४६) ३५३०८ (२१-०१-२०१६).

श्री.सदा सरवणिर (मादहम) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे ्त्ृ तप्र  स्क्रेता सींंााया (नोंोणी क्र. ३४५३/पुणे) ्ासर्वक स्वसाधारण सभा
अननयलमतपणे

होणे,

दह ो

पत्त्या ा त स््ताींनी
कोणकोणत्या

प्र के

्ेळो्ेळी

ोाखल

न

करणे,

न्यासााया

ोललेल्या

ोल अिव ोाखन न करणे, न्यासाचे  ापनेपासन
आिपा्ेतो
ब

ँकामये न्यासााया ना्े खाती उंरण्यात आली आहे त थत्याोी प्रकरणी

लोकप्रनतननधी ् नागररकाींाया तक्रारीींाया अनुर्ींगाने गत ोोन ्र्ावपासबन सुं असलेल्या
चौक ीमये काय आढळबन आहे,

(२) असल्यास, सींंााया अयिाींनी अचधकाऱ्याींाया सींगनमताने खो्ी कागोप्र े साोर कंन
न्यासााया ना्े प्राप्त लालेल्या ननधीतबन स््ताींनी १४ गुींठे िमीन सोयाींाया ना्े खरे ोी
केलेली असबन खरे ोी मुल्याींकन ् प्रत्यि खचव या रक्कमेत तफा्त ् अननयलमतता दोसबन
आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी आद्यपपयत लेखी पररिण कंन ंेण्यात आलेले नसल्याने
या ा त

ासनाने चौक ी केली आहे काय ् त्यात काय ननषपन्न लाले,

(४) तसेच ननररिक, सा्विननक न्यास नोंोणी कायावलय, पुणे याींना माहे माचव, २०१५ तसेच
चौक ी अह्ाल दोनाींक १८ एसप्रल, २०१५ ्
मादहती

स्चारात

ंेता

या

प्रकरणी

सीं ींचधताींस्ंो कोणती कायेो ीर कार्ा

ासनाला दोनाींक २ िन
ब , २०१५ रोिी कळस्लेली

सोरहब न्यास
रखात कंन
करण्यात आली ्ा येत आहे ,

ोोर्ी

असलेल्या

(५) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०२-२०१६) :(१) सोर न्यासाने  ापने पासबन (सन २०००ते २००३
खेरीि) दह े
ँक

ठे ्ले नसबन ऑडर् ररपो्व ोाखल केलेला नाही. न्यासाने गुींत्णबका

खात्या ा त

ेि ा ोारपणे

नो्ीस

काढबन

ोे णखल

मादहती

दोलेली

नाही.

तत्कालीन

ा त ्

स्श्रताींनी

ँक खाती उंरली असबन ते न्यासााया नक
ु सानीस कारणीभबत असल्याचे

आढळबन आले आहे .

(२) होय, हे खरे आहे .
(३) ् (४) सीं ेने (सन २००० ते २००३ खेरीि) नोंोणी पासन
ब चे दह ो

ठे ्ले नसल्याने ्

ऑरी् ररपो्व ोाखल केले नसल्याने ननररिकाींाया चौक ी नींतर र्ीस्ंो ्यींखुो कलम

४१ री (अिव क्र. ५३/१५) स््त काढबन ्ाकणेकामी ् ्यींखुो कलम ४१ थ अन््य (अिव
क्र. ७०/१५) प्रॉप्ीचा ों
ु पयोग होत असल्याचे प्रकरण सुं आहे . कुठल्याही न्यायााया
स््त मींरळास कायोे ल र प्रकक्रयेचा अ्लीं

केल्याल ्ाय

रखात करता येत नाही.

ननरीिक ् सहायक धमावोाय आयक्
ु त याींाया अह्ालात तथय आढळल्यामळ
ु े स््ताींना

स्.स. १४० (35)
त्याींाया पोा्ंन काढबन ्ाकणेची प्रक्राया कलम ४१ र अन््ये चालु असबन ती प्रलीं ीत आहे.
या

प्रकरणी

सीं ेतफे

कोणतेही

म्हणणे

ोाखल

नसल्यामळ
ु े

सोरील

प्रकरण

सन
ु ा्णीसाठी ठे ्ण्यात आले आहे . तसेच स््ता्र फौिोारी कायव्ाही

पुढील

ा त नो्ीसा

पाठस्ल्या आहे त.

(५) सोरील प्रकरण न्यायप्रस्ष् आहे .
___________
राज्यातील न्यायालयाांचे िामिाज मराठीत होण्यासाठी िायदे आझण
िनयमाांच्या प्रती मराठीत उिलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(४७)

३६२८५ (२१-०१-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सुिनल लशांदे (वरळी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील स्व कननषठ न्यायालयातील कामकाि मराठी भार्ेतबन होण्याकररता राज्य

ासनाने १९९८ मये अचधसबचना काढली आणण त्यानुर्ींगाने मा.उाच न्यायालयाने कननषठ

न्यायालयाींना ककमान ५० ्क्के ननकाल मराठीत ोे ण्याचे ननोे
(२) असल्यास,

दोले आहे त, हे खरे आहे काय,

ासनाने मा्र  आितागायत कायोे आणण ननयमाींाया प्रती मराठीत उपल्ध

कंन दोलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

ासनास कायोे आणण ननयमाींाया प्रती मराठी भार्ेत ंपाींतरीत करण्यासाठी

ककती काला्धी अपेक्षित आहे ,
(४) नसल्यास, स्लीं ाची स्वसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) हे खरे नाही. राज्य

ासनाने आतापयवन्त ५८६ राज्य अचधननयम, ७८ ननयम ् १६६

केंद्रीय अचधननयम प्राचधकृत पाठााया ्ंपात मराठीत उपल्ध कंन दोलेले आहे त.
(३) ् (४) ननरीं क.

___________

साांगली जजल््यातील (ता.लशराळा) हुतात्मा स्मारिे भग्नावस्थेत असल्याबाबत
(४८)

३६९३३ (२१-०१-२०१६).

श्री.लशवाजीराव नाईि (लशराळा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) साींगली जिल््यातील (ता.ल राळा) ्तीं्र  लढ्यातील हुतात्मााया मरणा व लाखो ंपये
खचव कंन ाींधण्यात आलेली चार हुतात्मा मारके भग्ना् ेत असन
ब  ाननक िनतेकरबन
त्याींचा गैर्ापर करण्यात येत असल्याचे ननो न
व ास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गा्ााया मय्ती दठकाणी असलेली सोरहब हुतात्मा मारके, ्ाचनालय,
ज्येषठ नागररक सींं्नाींचे कायावलय अन्य ा थतर से्ाभा्ी सीं ाींना ्ापराकररता ोे ण्यात
या्ी िेणक
े ंन त्याींची ननगा राहबन िनतेची सतत ये-िा राहील अ ी मागणी  ाननक
िनतेकरबन करण्यात आली आहे ्ा करण्यात येत आहे ,

स्.स. १४० (36)
(३) असल्यास, या हुतात्मा मारकाींचे ितन करण्यााया ष्ष्ीने
केली ्ा करण्यात येत आहे ,

ासनाने कोणती कायव्ाही

(४) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०२-२०१६) :(१) मारकाींचे नुतनीकरण करणे आ्यक आहे, हे खरे

आहे , साींगली जिल््यातील ल राळा तालुक्यातील (१) माींगंळ (२) त्र ळा ी (३) मणोरब ् (४)
आराळा या दठकाणी ही हुतात्मा मारके आहत. ही गा्े िींगल ् ोग
व भागातील आहे त. त्या
ब म
गा्ाींची लोकसींख्या कमी आहे सोर मारकाींचा िनतेकरबन गैर ्ापर होत नाही.
(२) अ ी मागणी जिल्हाचधकारी कायावलयास प्राप्त लालेली नाही.

(३) राज्यातील हुतात्मा मारकाींची ों
ु ती/ ोे खभाल करण्याकररता प्रत्येक ्र्ी ठरास्क ननधी
उपल्ध कंन ोे ण्यात येतो.
(४) प्रन उद््ा्त नाही.
___________
राज्यात आधथािदृष्ट्याया दब
ा घटिाांसाठी धमाादाय सांस्थाांच्या हॉजस्िटलमधील िरिाम्या बेडची
ु ल
मादहती धमाादाय आयक्
ु तालयाच्या सांिेत स्थळावर टािण्याबाबत

(४९)

३७८१९ (२१-०१-२०१५).

श्री.योगेश दटळे िर (हडिसर), श्री.राहूल िुल (दौंड) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात आच क
व ष्षसया ो ु ल
व ं्काींसाठी धमावोाय सीं ाींाया हॉजप्लमधील ररकाम्या
ेरची मादहती धमावोाय आयुक्तालयााया सींकेत  ळा्र ्ाकण्याचे आोे

याींनी

मा. मुख्यमीं्र ी

दोनाींक २२ सप््ें र, २०१५ रोिी ्ा त्या ोरम्यान धमावोाय आयुक्त याींना दोले आहे त,

हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उक्त आोे ानुसार धमावोाय आयुक्ताींाया सींकेत  ळा्र ्ाका्याची मादहती

अद्यया्त होत नसल्याची

ा

माहे ऑक््ो र, २०१५ मये ्ा त्या ोरम्यान ननो न
व ास

आली, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, उक्त मादहती सींकेत ळा्र ननयलमत अद्यया्त करण्यासाठी

ासनाने

कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१६) :(१) होय. धमावोाय आयुक्त कायावलयााया सींकेत  ळाचे
मा.मख्
ु यमीं्र ी याींचे
कायावलयााया
आहे .

भ
या
ु हते दोनाींक २४ ऑग्, २०१५ रोिी उद्धा्न लाले असन
ब

-गव्हवनन्स या कायवक्रमा अींतगवत ंग्णालय मॉयायबल गो-ला व्ह करण्यात आलेले

(२) होय. मा.तो व सींयुक्त सलमतीाया दो.२७/१०/२०१५ रोिीाया
आली.

ठ
ै कात सोर

ा

ननो न
व ास
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(३) हॉजप्ल मॉयायल
ु मये ज्या धमावोाय ंग्णालयानी अद्याप मादहती भरलेली नाही त्याींचे
स्ंो महाराषर सा्विननक स््त व्य् ा अचधननयम, १९५० ाया कलम ६६ ख अन््ये
कायव्ाही कंन केलेल्या कायव्ाहीचा अह्ाल साोर करण्या ा त सीं ींचधताींना ननोे

ोे ण्यात

आले आहे त.
(४) प्रन उद््ा्त नाही.
___________
गडधचरोली जजल््यात स्वतांत्र िनवड मांडळ स्थािन िरण्याबाबत
(५०)

३९१५१ (२१-०१-२०१५).

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) गरचचरोली जिल्हा हा अनत य ोग
व , निलग्रत, आदो्ासी हुल, उद्योग स्रहीत ्
ु म
ल िणा ा त मागासलेला तसेच स्कासापासबन ्ींचचत असलेला जिल्हा आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सोर जिल््यातील तंण्गव ल िणााया ष्ष्ीने पधावत्मक परीिाींमये मागे
असन
ब त्याींना नोकरीमये सींधी लमळत नसल्याने गरचचरोली जिल््यााया स्कासाकररता ्तीं्र 
नन्र मींरळाची  ापना करण्या ा त
(३) तसेच उक्त प्रकरणी

ासनाची भबलमका काय आहे,

ासनामाफवत कोणता ननणवय ंेण्यात आला ्ा येत आहे ,

(४) नसल्यास, स्लीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१६) :(१), (२) ् (३) गरचचरोली जिल्हा निलग्रत म्हणन
ब
ंोसर्त करण्यात आला असबन ते ील भौगोललक ् सामाजिक पररज ती लिात ंेऊन
गरचचरोली जिल््यातील
ोे णे ा ातचे आोे ा

ासकाय कायावलयातील “ग् क” ् “ग्-र” सीं्गावतील पोाीं्र

ासन ननणवय, सामान्य प्र ासन स्भाग, दोनाींक ०२/०२/२०११ अन््ये

ोे ण्यात आले आहे त. त्यानस
ु ार जिल््यातील  ाननक

ोलीभार्ा अ्गत असणाऱ्या तसेच

जिल््याची भोगोललक ् अन्य  ाननक उमेो्ाराींना प्राधान्य ोे ण्यााया सबचना आहे त.
गरचचरोली जिल््यातील

ासकाय कायावलयाींतील ग्-क ् ग्-

सीं्गावतील पोाीं्र

ननयुक्तीसाठी अनुसबचचत िमातीींसाठी २४% ्ाढी् आरिणही स्दहत करण्यात आलेले आहे.

मा.राज्यपाल महोोयाींनी दो. ९/६/२०१४ ् दो. १४/०८/२०१४ ् दो ३१/१०/२०१५ ाया

अचधसच
ब नाींन््ये, अनस
ु चब चत िे्र ामये राहणाऱ्या आदो्ासीींाया कल्याण ् प्रगतीकररता ,
अनुसबचचत िे्र ामधील स्ल ष् १२ सीं्गावतील ररक्त असलेली सरळसे्ेची पोे  ाननक
अनुसबचचत िे्र ातील उमेो्ाराींमधन
ब च भरण्याचे आोे

दोलेले आहेत.

महाराषर लोकसे्ा आयोगााया किे ाहे रील ग्-क ् ग्-

जिल्हातरीय

पोे

नामननोे नाने

भरण्याकरीता

जिल्हाचधकाऱ्याींाया

(अरािपत्र्र त) ही
अयितेखाली

जिल्हातरीय नन्र सलमत्या  ापन करण्यात आल्या आहे त. त्यानुसार जिल्हाचधकारी,
गरचचरोली याींाया अयितेखाली जिल्हा नन्र सलमती, गरचचरोली कायवरत असबन या
सलमतीकरबन

गरचचरोली

जिल््यातील

ग्-क

्

ग्-

(अरािपत्र्र का)

या

सीं्गावतील

स्.स. १४० (38)
सरळसे्ेाया भरतीकरीता िादहरात प्रलसो केली िाते आणण अहवताप्राप्त उमेो्ाराींची लेखी
परीिा ंेण्यात येचबन गरचचरोली जिल््यातील  ाननक उमेो्ाराींसाठी करण्यात आलेल्या
उपरोक्त तरतो
ु ीाया आधारे ् स्दहत पोतीने गण
ु ्त्ताधारक उमेो्ाराींची

नन्र करण्यात

येत असल्याने गरचचरोली जिल््याकरीता ्तीं्र  नन्र मींरळाची  ापना करण्याचा प्रता्
स्चाराधीन नाही.
(४) प्रन उद््ा्त नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
ासकाय मय्ती मुद्रणालय, मुीं

.

