अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १४१ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

िोल्हापूररू येलीज तातपूराताीणी िायायजयात जाचजच
ू पूरत प्रबतधांधि
ववभागाने पूरोलजस बनररक्षिास अटि िेल्याधाधत

(१)

१०७३ (२२-१२-२०१४).

श्री.रातेश क्षीरसागर (िोल्हापूरूर उत्तर), ाॉ.सुजतत लमणचेिर

(हातिणांगजे), श्री.उल्हास पूराटीज (लशरोी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) कोल्हापर यीलील तातपाताी ी कायायलयात माही नोव्हें बर, २०१४ च्या सस
ु -या आठवायात
लाचलचपत प्रततबींधक ववभागानी पोललस तनररक्षक दसलीप बाम ी याींना अ्क कीली, ही खरी
आही काय,

(२) असल्यास, या सींसभायत शासनानी को ती कारवाई कीली वा करण्यात यीत आही ,
(३) अद्याप, कारवाई कीली नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आहीत?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (११-०२-२०१६) : (१), (२) व (३) दस. १०.११.२०१४ रोती फियायसी
श्री.सचचन बाीासाही ब तींगम याींचक
ी ान रु. १०,०००/- ची लाच स्ववकारल्या प्रकर ी आरोपी
लोकसीवक श्री.दसलीप धोंाीराम बाम ी, पोलीस तनरीक्षक, ववभागीय ताती प्रमा पत्र सलमती
क्र.२ कोल्हापर याींचीववरुध्स आष्ा पोलीस ठा ी भाग-६ (स्त.साींगली) यीली गुन्हा रस्तष्र क्रमाींक
२६/२०१४, लाचलच
ु पत प्रततबींधक अचधतनयम १९८८ कलम ७, १३(१)(ा) सह १३ (२)

अन्वयी

दसनाींक ११.११.२०१४ रोती गन्
ु हा साखल करुन तयाींना अ्क करण्यात आली. मा.न्यायालयानी
तयाींना दसनाींक २५.११.२०१४ पयंत न्यायालयीन कोठाी मींतर करुन तयाींची तामीनावर मुक्तता
कीली आही .

ससर प्रकर ी आरोपी लोकसीवक श्री.दसलीप धोंाीराम बाम ी याींना दस. ११ नोव्हें बर, २०१४
पासन शासन सीवीतन तनलींबबत करण्यात आली आही.
आरोपी ववरुध्स मा.न्यायालयात सोषारोप पत्र साखल करण्यास सक्षम प्राचधकारी याींची
मान्यता सी ीसींसभायत काययवाही सरु
ु आही .
___________

वव.स. १४१ (2)
शाहूवााी (जत. िोल्हापूरूर) ताजुक्यातीज पूरोलजस ामारतीयाया प्रतावाधाधत
(२)

१५११ (१५-०१-२०१५).

श्री.सत्यतीत पूराटीज-सरुािर (शाहूवााी) :
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) शाहवााी तालुक्यातील पोललस ामारतीचा प्रवताव शासनानी सन २००७ मध्यी मींतर कीलीला
आही , ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, ससर कामाला शासनानी आचलयक तरतुस कीलीली नाही, ही ही खरी आही काय,

(३) असल्यास, पोललस अचधकारी कमयचा-याींना तुन्या ामारतीमध्यी अनीक समवयाींना सामोरी
तावी लागती, ही खरी आही काय,

(४) असल्यास, शासनानी ामारत बाींधकामासाठी को ती काययवाही कीली वा करण्यात यीत आही ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त.
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१६-०२-२०१६) : (१) व (२) ही खरी नाही.
(३), (४) व (५) शाहुवााी पोलीस ठाण्याची ामारत तुनी झालीली असल्यानी नवीन पोलीस
व्ी शनच्या बाींधकामासाठी रुपयी २० लक्ष ातका तनधी सावयततनक बाींधकाम ववभागास ववतरीत
करण्यात आला आही. या पोलीस व्ी शनच्या बाींधकामासाठी नवीन सरसचीवर आधारीत
खचायच्या अींसातपत्रकासह प्रशासकीय मान्यता सी ण्याची काययवाही करण्यात यीत आही .
___________
रायगा जतल््यातीज महाा ताजक्
ु यात फरफोाीयाया फटनाांमये
मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याधाधत

(३)

२८९४ (१५-०१-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावजे (महाा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) महाा तालुक्यात (स्त.रायगा) घरिोाीच्या घ्नाींमध्यी मोयाया प्रमा ात वाढ होत असन

यासींसभायत पोललस ठाण्यात तक्रारी करुनही महाा शहर पोललसाींना एकाही घरिोाी, चीन
वनॅचचींग चोरीला तपास अद्याप लागलीला नाही, ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, महाा शहर पोललस ठाण्यात झाली अन्य गुन् याींच्या नोंसीनस
ु ार शहर आ
पररसरात चोरी झालील्या प्रतयक्ष घ्नाींच्या नोंसी दससनच यीत नाहीत, ही ही खरी आही काय,
(३) असल्यास, सींसभायत शासनानी चौकशी कीली आही काय,
(४) तद्नुसार को ती काययवाही कीली आही वा करण्यात यीत आही,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१२-०२-२०१६) :(१) ही खरी नाही. महाा शहर पोलीस ठा ीमध्यी गत तीन
वषायमध्यी घरिोाीची एक

१० गुन्ही साखल असन तयापैकी ३ गुन् याची ‘अ’ वगय समरी मींतरी

करण्यात आलीली आही. तसीच ४ गन्
ु ही न्यायप्रववषठ व ३ गन्
ु ही पोलीस तपासावर आही .

वव.स. १४१ (3)
तबरी चोरी (चैन वनॅचचींग) गुन् याबाबत गत तीन वषायमध्यी एक गुन्हा साखल असन

ससरच्या गुन् याची ‘अ’ वगय समरी मींतर करण्यात आलीली आही .

(२), (३) व (४) ही खरी नाही. महाा शहर पोलीस ठा ी हद्दीत गन्
ु ही घातात तयाची नोंस पोलीस
ठा ी सप्तरी घीतली ताती व तयाचा तपास कीला तातो.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात तात पूरांचायतीयाया दहशतीयाया अनेि फटना फात असल्याधाधत
(४)

५८७४ (१५-०५-२०१५).

श्री.िुणाज पूराटीज (धुीे ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री

राज्यात तात पींचायतीच्या सहशतीच्या अनीक घ्ना घात असन तयाींची अमानुष न्याय

तनवााी व लशक्षीच्या ितव्याींमी
ु ी वपाीत कु्ुींबातील व्यक्तीना तीवास मुकावी लागत आही तर
काहीना तात बदहषकृत कीली तात असन तयाींच्यावर अन्याय होत असल्याची माही तानीवारी,
२०१५ सरम्यान तनसशयनास आली आही , ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, तातपींचायती सींववधान ववरुध्स असन तयाींच्या मनमानी कारवाई ववरुध्स कायसा
बनववण्यासाठी शासन काही पाऊली उचल ार आही

काय,

(३) असल्यास, तयाचा तपशील काय आही ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१०-०२-२०१६) : (१) तात पींचायतीच्या सहशतीच्या घ्नासींसभायत
सन २०१५ मध्यी २१ गुन्ही साखल आही त. अमानुष न्यायतनवााी व लशक्षीच्या ितव्यामी
ु ी वपाीत
कु्ुींबातील व्यक्तीींना तीवास मुकावी लागल्याबाबत सन २०१५ मध्यी घ्ना घालीली नाही.

(२) राज्यात बदहषकार/वाीीत ्ाक ी ही अतनष् सामास्तक प्रला अद्यावप सरु
ु असल्यानी

को तीही व्यक्ती फकीं वा व्यक्तीींच समह याींच्याकान समाताच्या को तयाही ससवयाींवर
बदहषकार घाल ी या कृतीला आीा बसावा म्ह न महाराषर सामास्तक बदहषकार बींसी कायसा
बनववण्याची काययवाही सुरु आही.

(३) या कायद्याींतगयत बदहषकार ्ाक ी ही कृती गुन्हा ठरववण्यात आली असन ससर
गन्
ु यासाठी ३ वषायपयंत कारावास व ५ लाखापयंत सीं ा फकीं वा सोन्ही लशक्षा अशी तरतस
ु
प्रवताववत आही .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १४१ (4)
पूरुणे शहरातीज सोई-सुववधाांपूरासून वांधचत असजेल्या गररधाांयाया झोपूरापूरटयाया
अधधिृत म्हणून फोवतत िेल्या तात नसल्याधाधत

(५)

८२३९ (०६-०७-२०१५).

श्रीमती माधुरी लमसाी (पूरवयती), श्री.योगेश टटीे िर (हापूरसर),

श्री.तगदीश मुीीि (वागाव शेरी), श्री.लभमराव तापूरिीर (खािवासजा) :

सन्माननीय

गह
ृ बनमायण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पु ी शहरातील वषायनुवषे साररद्रयात

खतपत पालील्या आ

सोई-सुववधाींपासन वींचचत

असलील्या गररबाींच्या झोपापटयाया अचधकृत म्ह न घोवषत कील्या तात नसल्याची बाब
माही डासेंबर, २०१४ च्या पदहल्या आठवायात तनसशयनास आली, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, योतनीच्या पात्रतीसाठी बनाव् लाभालक करण्यापासन ती झोपाीधारकाींना
वीगवीगीया प्रकारची आलमष साखवन िसव क करण्याची प्रकार घात आही त, ही खरी आही
काय,
(३) असल्यास, ववकासकाकान हो ारी िसव क, सासाचगरी चुकीच्या पध्सतीनी हो ारी

ामारतीींची कामी, एसआरए प्रशासन, पोललसाींनी सास न सी ,ी यामी
ु ी झोपापटयाीधारकाींना वारीं वार
न्यायालयाची सरवाती ठोठावी लागतात, ही खरी आही काय,
(४) असल्यास, री ल्वी व सींरक्ष

ववभागाच्या तागीवर योतना राबववण्यासाठी राज्य शासनाच्या

केंद्र सरकारशी पुरीशा प्रमा ात सींवास झालीला नाही, ही खरी आही काय,

(५) असल्यास, शासनानी को ती काययवाही कीली वा करण्यात यीत आही ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२४-०२-२०१६) : (१) महाराषर झोपापटयाी (सध
यृ न व पुनवयफकास)
ु ार ा, तनमल

अचधतनयम, १९७१ मधील कलम ३(४) नस
ु ार सींरक्षक्षत झोपाीसाठीचा दस. ०१.०१.२०१५ हा
पात्रता

दसनाींक,

शासन

अचधसचना,

गह
ृ तनमाय

ववभाग

दस.

०२.०५.२०१४

अन्वयी

दस. ०१.०१.२००० असा करण्यात आलीला आही. तसीच झापीापटयाी पन
ु वयसन प्राचधकर , पु ी व
वपींपरी चचींचवा क्षीत्र याींनी तयाींच्या दसनाींक १०.०२.२०१४ च्या आसी शान्वयी महाराषर झोपापटयाी
(सुधार ा,

तनमल
ुय न

व

पुनववयकास)

अचधतनयम,

१९७१

मधील

कलम

३(क)

अन्वयी

एकबत्रतररतया आसी श पाररत कीलीली असन तयानुसार पु ी शहरातील घोषीत व ग नाकृत
झोपापटयाींची क्षीत्र ही झोपाप्ृ्ी पुनवयसन क्षीत्र म्ह न घोषीत करण्यात आलीली आही .
(२) शासन तन य
य , गह
ृ तनमाय
तयापवकपासनची

सींरक्ष पात्र

ववभाग दस. १६.०५.२०१५ अन्वयी झोपाी दस. ०१.०१.२००० अलवा
असल्याची

ठरववण्याबाबत

झोपापटयाीवालसयाींचा तनवारा तनस्श्चत करण्याबाबतची

तसीच

तयात

प्रतयक्ष

राह ाऱ्या

काययपध्सती ववदहत करण्यात आली आही .

(३) ही खरी नाही.
(४) गह
ृ तनमाय

व नागरी गररबी उच्चाीं्न मींत्रालय, भारत सरकार, नवी दसल्ली याींच्या

दस. २५.०६.२०१५ च्या कायायलयीन आसी शान्वयी २०२२ पयंत सावायसाठी घरी अलभयानाींतगयत केंद्र
शासनाच्या तागीवरीलही झापीापटयाय
ट ाींची सींसभायत धोर

तादहर कीलीली आही .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १४१ (5)

चांदगा (जत.िोल्हापूरूर) येले पूरोलजसाांसाठअ असजेल्या वसाहतीची दरु ावला झाल्याधाधत
(६)

८७७० (०६-०७-२०१५).

(गुहागर) :

श्रीमती सांयादे वी दे साई-िुपूरेिर (चांदगा), श्री.भािर ताधव

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींसगा (स्त.कोल्हापर) यीली पोललसाींसाठी असलील्या वसाहतीची सरु ाववला झाली असन
तनवासवलानी कमी पात आही त, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, ससर वसाहतीची सरु ववला सुधार ीबाबत व पुरीश्या प्रमा ात घरी बाींधण्याबाबत

मा.मुख्यमींत्री याींना वलातनक लोकप्रतततनधीींनी दसनाींक ३० तानीवारी, २०१५ रोती लीखी तनवीसन
दसली आही , ही ही खरी आही काय,
(३)

शासनानी को ती काययवाही कीली वा करण्यात यीत आही ,

(४)

नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१६-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) चींसगा, स्त.कोल्हापर यीलील पोलीस ठाण्यातील अचधका-याींकरीता १ तनवासवलान व
पोलीस कमयचाऱ्याींकरीता ससरची तनवासवलानाींनी सरु
ु वती करण्याबाबतचा प्रवताव व अींसातपत्रकी
सावयततनक बाींधकाम ववभागाकान मागववण्यात आली असन पाठपुरावा सुरु आही .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ठाणे शहरात नवीन पूरोजीस ठाण्याची बनलमयती िरण्याधाधत
(७)

९३८५ (०४-०४-२०१५).

श्री.प्रतापूर सरनाईि (ओवीा माजतवाा) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ठा ी शहरातील मास्तवाा, वतयकनगर, कापरबावाी व कासारवावली यीलील पोललस व्ी शन
वाढतया लोकसींख्यीमुीी कमी पात असल्यानी कायसा व सुरक्षक्षततीच्या ष्ष्ीनी चचतीसर,

मानपााा ग् क्र. ५९ अ, दहवसा नीं ११ ब /२/२ क्षीत्र २१४० चौली क्षीत्रिीाच्या आरक्षक्षत
भखींाावर

नवीन

पोलीस

ठाण्याची

तनलमयती

करण्यात

यावी

अशी

माग ी

वलातनक

लोकप्रतततनधीींनी मा. मुख्यमींत्री याींचीकाी दसनाींक १५ डासेंबर, २०१४ रोती पत्रान्वयी कीली आही ,
ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, याप्रकर ी को ती काययवाही कीली वा करण्यात यीत आही ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१६-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) वतयकनगर, कापरबावाी व कासारवावली पोलीस ठाण्याची ववभातन करुन नवीन चचतीसर
मानपााा पोलीस ठा ी आ

महातमा िुली चौक व बातारपीठ पोलीस ठाण्याची ववभातन करुन

नवीन खाकपााा पोलीस ठा ी तनमाय

करण्यात आली आही .

वव.स. १४१ (6)
चचतीसर मानपााा पोलीस ठाण्याकरीता ठा ी महानगरपाललका हद्दीतील सीक््र क्र. ४
मधील ग् क्र. ६९ अ दहवसा ४ या ग्ामध्यी पोलीस व्ी शन आरक्ष

क्र. ३ च्या क्षीत्रापैकी

मींतर ववकास प्रवताव क्र. २००२/६७ अींतगयत ग् नीं. ५९ अ, ३०/०२/२ व ग् नीं ६९/४ मधील
१४९३.४६८ चौ.मी्र क्षीत्राच्या मोकळ्या तागीचा ताबा ववनामुल्य सी ण्यात आला आही .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
वपूरांपूररी महापूरालजिेयाया हद्दतीज वाय.सी.एस. रुग्णाजयात दगावजेल्या
रुग्णाांनचे जहहसेरा मटहनोमटहने पूराुन राहत असल्याधाधत
(८)

१४१८८ (०७-०४-२०१५).

श्री.लभमराव तापूरिीर (खािवासजा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)
कार
काय,

सन्माननीय मुख्यमांत्री

वपींपरी महापाललकीच्या हद्दीतील वाय.सी.एस. रुग् ालयात सगावलील्या रुग् ाींना मतृ यच
ु ी
समतवण्यासाठी काढन ठी वलीला स्व्हसीरा मदहनोमदहनी पाुन राहत आही, ही खरी आही

(२) असल्यास, प्लॅ स्व्क बर ीमध्यी ठी वलीला स्व्हसीरा घस
ु , उीं सीर िवत करीत असन तयामी
ु ी
रुग् ालयात सींसगायची लभती तनमाय

झाली आही , ही ही खरी आही काय,

(३) तसीच काही स्व्हसीरा प्लॅ व्ीक वपशववत ठी वण्यात आलीली आही त, ही ही खरी आही काय,
(४) असल्यास, शासनानी को ती काययवाही कीली वा करण्यात यीत आही ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (११-०२-२०१६) : (१) व (२) नाही.
(३) ही खरी नाही.
स्व्हसीरा ही प्लॅ स्व्क बर ी काचीची बर ी तसीच स्व्लची ाब्यामध्यी ठी वली तातात.
(४) दस. २९/१२/२०१० ती दस. ०७/११/२०१२ या कालावधीतील वायसीएम हॉवपी्ल, वपींपरी
चचींचवा, पु ी यीली शवववच्छी सन ववभागात असलीली पु ी ग्रामी

काययक्षीत्रातील सवय प्रलींबबत

स्व्हसराींची तनगयती करण्यात आलीली आही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातीज पूरोलजसाांयाया गह
ृ बनमायण प्रिल्पूराधाधत
(९)

१६५७८ (१२-०८-२०१५).

श्री.अलमत ववजासराव दे शमुख (जातूर शहर), श्री.ववतय

वाेटयाीवार (ब्रम्हपूरूरी), श्री.अलमन पूरटे ज (मुांधादे वी), अॅा.यशोमती ठािूर (बतवसा), श्री.िुणाज
पूराटीज (धी
ु े ग्रामीण) :

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

(१) राज्यात पोललसाींच्या मालकीची असलील्या भखींाावर प्रवताववत गह
ृ तनमाय

धोर ात

पोललसाींना घराींसाठी चार ातकी च्ई क्षीत्र उपलब्ध करुन सी ताना तयापैकी ४५ ्क्की वा्ा

वव.स. १४१ (7)
सामान्याींच्या घराींसाठी सी ण्याच्या तरतसीला महाराषर पोललस गह
ृ तनमाय

मींाीानी ववरोध

सशयववल्याची माही मी, २०१५ च्या सुमारास तनसशयनास आली, ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, पोललसाींसाठी गह
ृ तनमाय

प्रकल्प राबववण्याची क्षमता असताींना पोललसाींच्या

मालकीच्या भख
ु ींााच्या ववकासासाठी म्हााासोबत सींयुक्त भागीसारी नको असी ही वपष् कीली, ही
ही खरी आही काय,

(३) असल्यास, शासनानी भलमका वपष् करुन पोललसाींच्या गह
ृ तनमाय

प्रकल्पाबाबत को ती

काययवाही कीली वा करण्यात यीत आही ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१६-०२-२०१६) : (१) ही खरी नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िेंद्र शासनाने राज्यातीज धहुताांश योतनाना अनुदान धांद िेल्याधाधत
(१०)

१७१५८ (१०-०८-२०१५).

श्रीमती अलमता चहहाण (भोिर), श्री.ाी.पूरी.सावांत (नाांदेा

उत्तर), श्री.अलमन पूरटे ज (मुांधादे वी), ाॉ.सांतोत टारफे (िीमनुरी), श्री.िुणाज पूराटीज (धुीे
ग्रामीण) :

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

(१) केंद्र शासनानी राज्यातील बहुताींश योतनाींची अनुसान बींस कील्यानी राज्यातील शीकाो कींत्रा्ी
कमयचाऱ्याींची वीतन लकली आही व सींबींचधत योतना बींस हो ार असल्यानी तयाींच्या नोकऱ्याही
सींक्ात आल्या असल्याची माही एवप्रल, २०१४ मध्यी वा तया सुमारास तनसशयनास आली आही , ही
खरी आही काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या कींत्रा्ी सीवीत काम कर ाऱ्या या यव
ु काींना पुढी ातरही दठका ी
नोकऱ्या लमीत नाहीत ही पाहता शासनानी याबाबत को ती काययवाही कीली वा करण्यात यीत
आही ,
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कार ी काय आही त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२३-०२-२०१६) :(१) ही खरी नाही.

केंद्र शासनानी योतनाींची अनस
ु ान बींस कील्यामी
ु ी कींत्रा्ी कामगाराींची वीतन लकली आही व

तयाींच्या नोकऱ्या सींक्ात आल्या आही त अशा आशयाची को तीही तनवीसन या कायायलयास
प्राप्त झालीली नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््वत नाही.
___________

वव.स. १४१ (8)
टहांगोजी जतल््यातीज िुरांदा, िीिनूरी, वासांधा, हटयाा, धसमत, आखााा, धाीापूरूर
येलीज पूरोलजस ठाण्यायाया ामारती धाांधणेधाधत

(११)

१७४५३ (१२-०८-२०१५).

ाॉ.सांतोत टारफे (िीमनुरी), श्री.अलमन पूरटे ज (मुांधादे वी),

श्री.तानाती मट
ु िुजे (टहांगोजी), प्रा.वताय गायिवाा (धारावी), प्रा.ववरें द्र तगतापूर (धामणगाव
रे ल्वे), श्रीमती बनमयजा गाववत (ागतपूरूरी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) दहींगोली स्तल् यातील कुरींसा, कीकनरी, वासींबा, हटयाा, बसमत, आखााा, बाीापर यीलील
पोललस ठाण्याच्या ामारती बाींध ी आवश्यक असताना स्तल्हा पोलीस प्रशासनानी या पोललस

ठाण्याच्या ामारतीींची प्रवतावही शासनाकाी सासर कीली असल्याची माही मी, २०१५ मध्यी वा
तयासम
ु ारास तनसशयनास आली आही, ही खरी आही काय,
(२)

असल्यास, ससर

पोललस

ठाण्याींच्या

नववन

ामारतीींच्या

प्रवतावाला

मींतरी

सी ण्याबाबत शासनानी को ती काययवाही कीली आही वा करण्यात यीत आही ,
(३)

नसल्यास हो ाऱ्या ववलींबाची कार ी काय आही त ?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१६-०१-२०१६) : (१) ही खरी नाही.
(२) पोलीस अधीक्षक, दहींगोली स्तल्हा आवलापनीवरील कुरुीं सा, कीमनुरी, बासींबा, हटयाा, बसमत,
आखााा

बाीापर

या

पोलीस

व्ी शनच्या

बाींधकामासाठी

सध
ु ारीत

सरसचीवर

आधारीत

बाींधकामाची अींसातपत्रक प्राप्त करण्यात यीत असन, तनधीची उपलब्धता ववचारात घीवन
प्रशासकीय मान्यता सी ण्याची काययवाही करण्यात यीईल.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मांध
ु ई शहरात वाहन चोरीयाया फटना वाढत असल्याधाधत
(१२)

१७५२४ (१२-०८-२०१५).

श्री.अजम शेख (माजाा पूरजश्चम) :
काय :-

श्री.नसीम खान (चाांटदवजी), श्री.अलमन पूरटे ज (मांध
ु ादे वी),
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींबईत मागील तीन मदहन्याींत म्ह ती ९० दसवसात ७४३ वाहनाींची चोरी झाली असन
तयात िक्त १०२ वाहनी सापाली असल्यानी मुींबई शहरात वाहनचोरीची प्रमा ात वाढ झाली
असल्याची दसनाींक २ मी, २०१५ रोतीच्या सुमारास उतीाात आली, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, वाहनचोरीच्या घ्ना व तया परत लमीण्याची प्रमा ी अततशय गींभीर असन
वाहनचोरी ववरोधात ववशीष मोहीम राबववण्याबाबत शासनानी को ती काययवाही कीली वा
करण्यात यीत आही ,
(३) अद्याप, उक्त प्रकर ी को तीच काययवाही कीली नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय
आही त ?

वव.स. १४१ (9)
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१२-०२-२०१६) : (१) ही खरी आही
(२) मुींबई शहरातील सवय पोलीय ठा ी हद्दीत दसवस व रात्री अचानकप ी नाकाबींसी आयोस्तत

करुन वाहनाींची तपास ी कीली ताती सींशयीत वाहन तसीच व्यक्ती लमीाल्यास तयाींची चौकशी
करुन खात्री झाल्यावर तयाींच्यावर योग्य कारवाई कीली ताती. तसीच मुींबई शहराबाही र ता ारी व
यी ारी रवतयावर महतवाच्या दठका ी तसीच री ल्वी व्ी शनच्या बाही रील पाकींग, गसीींच्या दठकाींना
तवीील

पाकींग,

ब्रीत

खालील

पाकींग,

मॉल,

बबतनीस

पाकय

व ातयासी

दठका च्या

पाकींगमध्यी पोलीस अचधकारी व अींमलसार ही गवतीींच्या सरम्यान वाहनाींची तपास ी करतात.
तसीच मींब
ु ईतील महानगरपाललका ाींवपींग यााय यीली बीवारस ताब्यात घीतलील्या वाहनाींची
तपास ी कीली ताती.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अनसुााय (जत.उमानाधाद) येले लाबनि दलजताांवर ग्रामलाांनी सामाजति
धटहष्ट्िार टािून मज
ु भत
ू सवु वधा नािारल्याधाधत

(१३)

१७८९८ (१२-०८-२०१५).

श्री.जततेंद्र आहहाा (मुांब्रा िीवा), श्री.वैभव वपूरचा (अिोजे),

श्री.भािर ताधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोी), श्री.पूराांाुरां ग धरोरा (शहापूरूर), श्री.तयांत

पूराटीज (ाजामपूरूर), श्री.हनुमांत ाोीस (माीलशरस), श्री.राहुज मोटे (पूरराांाा), श्री.शलशिाांत लशांदे
(िोरे गाव), श्री.राणातगतीतलसांह पूराटीज (उमानाधाद), ाॉ.लमलजांद माने (नागपूररू उत्तर),
श्री.अतज
ु सावे (औरां गाधाद पूरव
ू )य :
काय :(१)

अनसुााय

(स्त.उवमानाबास)

भीमगीत लावली म्ह न

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

गावात

ाॉ.बाबासाही ब

आींबीाकर

तयींतीच्या

लमरव ुकीत

तीलील वलातनक सललताींवर ग्रामवलाींनी सामास्तक बदहषकार ्ाकन

मल
ु भत सवु वधा नाकारल्याप्रकर ी स्तल्हाचधकारी, तहसीलसार याींचीकाी दसनाींक ७ मी, २०१५
रोती तसीच वारीं वार तक्रार कीलीली आही , ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी चौकशी कीलीली आही काय, चौकशीत काय आढीन आली व
तयानुसार को ती कारवाई कीली वा करण्यात यीत आही ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१०-०२-२०१६) : (१) ाॉ.बाबासाही ब आींबीाकर याींच्या तयींतीच्या लमर कीत
लावलीली डाती्ल िो्ो पायातवीील बातस िााल्यावरुन गावात तातीय त ाव तनमाय

झाला

होता. बदहषकारासारख्या प्रकार झाला नसन यीलील मल
ु भत सुववधा नाकरल्या प्रकर ी
स्तल्हाचधकारी, तहलसलसार याींचक
ी ाी तनवीसन/तक्रारी दसलील्या आही त.

(२) ससर प्रकर ी पोलीस व्ी शन, बेंबीी ता.स्त.उवमानाबास यीली गु.र.क्र. ०४/२०१५ कलम
२९५, ३४ भा.सीं .वव. सह ३(१) (१०) अनस
ु चचत ताती तमाती अतयाचार प्रततबींध कायद्याप्रमा ी
गुन् याची नोंस करण्यात आली असन गुन्हा तपास सुरु आही .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १४१ (10)
रत्नाधगरी जतल््यातीज धांदराांमधीज गाी िाढण्याधाधत
(१४)

१८३८९ (१०-०८-२०१५).

श्री.भािर ताधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोी),

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधयन), श्री.जततेंद्र आहहाा (मुांब्रा िीवा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) रतनाचगरी स्तल् यातील बींसराींमधील गाी काढण्यासाठी सन २०१५ च्या अलयसक
ीं ल्पात

शासनानी सम
ु ारी १ को्ी रुपयी फकीं मतीचा ड्रीझर दसला होता, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, ‘सीएसाीववामी’ नावाच्या या ड्रीझरनी रतनाचगरी स्तल् यातील को को तया
बींसराींचा फकती प्रमा ात गाी काढण्यात आला आही ,
(३) असल्यास, को्यावधी फकीं मतीची ड्रीझर बींस आही ही खरी आही काय तसीच या ड्रीझरवर
सी खभाल व सरु
ु वतीसाठी फकती खचय करण्यात आला वा यीत आही ,

(४) असल्यास, बींसराींचा गाी काढण्यासाठी अन्य को ती प्रयतन करण्यात यीत आही त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०६-०२-२०१६) :(१) ही खरी नाही.
तलावप, फकनारपटयाीवरील गाी उपास ीकररता सन २०१२-१३ मध्यी शासन तनधीतन सोन
ड्रीझर खरी सी कर ीत आलीली आही त.
(२) क्र सक्शन ड्रीतर ववामी माियत रतनाचगरी यीलील लमवकरवााा बींसरामध्यी एक

१७९८५

घनलम्र गाी काढण्यात आला आही .
(३) व (४) ही खरी नाही, ससर ड्रीतर सातपा्ी स्त. ठा ी यीली काययरत आही त. या ड्रीतरच्या
सी खभालीवर सन २०१४-१५ मध्यी रु. १७,७८,०००/- ातका खचय झालीला आही.
___________
रत्नाधगरी जतल््यातीज पूरोजीस वसाहतीांयाया दरु
ु तीसाठअ बनधी उपूरजब्ध िरुन दे णेधाधत
(१५)

१८४०७ (१२-०८-२०१५).

श्री.भािर ताधव (गुहागर), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधयन),

श्री.रमेश िदम (मोहोी), श्री.जततेंद्र आहहाा (मांब्र
ु ा िीवा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) रतनाचगरी स्तल् यातील पोलीस वसाहतीींच्या सी खभाल व सरु
ु वतीसाठी २६९ लक्ष रुपयाींची

अींसातपत्रक सन २००९ मध्यी स्तल्हाप्रशासनाकान शासनाकाी पाठववण्यात आली आही , ही खरी
आही काय,

(२) असल्यास, पोलीस वसाहतीींची सरु
ु वती व्हावी यासाठी तनधी उपलब्ध करुन सी ीबाबत
को ती काययवाही करण्यात आली वा यीत आही ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१६-०२-२०१६) :(१) ही खरी नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १४१ (11)
माणगाव ताजुक्यातीज (जत.रायगा) बनतामपूरूर येलीज औयोयोधगि प्रलशक्षण सांलेयाया
(१६)

प्राचायायजा जाचजुचपूरत ववभागाने जाच जविारताना पूरिाल्याधाधत

१८९५५ (१०-०८-२०१५).

श्री.अवधत
तटिरे (श्रीवधयन), श्री.रमेश िदम (मोहोी),
ू

श्री.राहुज तगतापूर (श्रीगोंदा), श्री.जततेंद्र आहहाा (मुांब्रा िीवा) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) मा गाव तालुक्यातील (स्त.रायगा) तनतामपर यीलील सुरक्षा रक्षकाचा रखालीला पगार
सी ण्यासाठी तीन हताराची लाच स्ववकारताना ्द्योचगक प्रलशक्ष

सींवलीच्या प्राचायायला

दसनाींक २२ एवप्रल, २०१५ रोती वा तयासम
ु ारास लाचलच
ु पत ववभागानी पकाल्याची घ्ना घाली
ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, ससर घ्नीची शासनामाियत चौकशी कीली आही काय, चौकशीत काय आढीन
आली व तसनुसार ससर प्राचायायवर शासनानी को ती कारवाई कीली वा करण्याींत यीत आही ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (११-०२-२०१६) : (१) होय.
(२) व (३) श्री.प्रवव

प्रकाश सावींत, सुरक्षा रक्षक, ्द्योचगक प्रलशक्ष

सींवला, मा गाव,

तनतामपर याींचा दसनाींक १२.११.२०१४ ती ३०.०३.२०१५ या कालावधीचा पगार सी ण्यासाठी प्राचायय
श्री.रामसास पगारी याींनी तक्रारसार श्री.सावींत याींचीकाी रु. ३०००/- ातकी लाचीची माग ी

करुन

दस. २२.०४.२०१५ रोती लाचीची रक्कम स्ववकारताना तयाींना रीं गीहाल पकाण्यात आली. या बाबत
मा गाव पोलीस व्ी शन यीली गु.र.क्र. ०४/२०१५ कलम ७, १३ (१)(ा) सह १३(२), लाचलच
ु पत
प्रततबींध अचधतनयम, १९८८ अन्वयी गुन्हा साखल करण्यात आला आही . ससर गुन् याचा तपास
प य झाला असन अपचारी लोकसीवक याींचीववरुध्स मा.न्यायालयात अलभयोग्य साखल करण्याची
काययवाही सुरु आही .

___________

राज्यातीज पूरोजीस िमयचारी व अधधिारी याांयायािरीता शासिीय
(१७)

बनवासलानापूरासून वांधचत असल्याधाधत

१९७४९ (१०-०८-२०१५).

श्री.किशोर पूराटीज (पूराचोरा), श्री.गुजाधराव पूराटीज (तीगाव

ग्रामीण), श्री.मांगजप्रभात जोढा (मजधार टहज), श्री.गोवधयन शमाय (अिोजा पूरजश्चम), ाॉ.सांतय

िुटे (तीगाव तामोद), श्री.जक्ष्मण तगतापूर (धचांचवा), अॅा.भीमराव धोंाे (आष्ट्टी), श्री.उन्मेश

पूराटीज (चाीीसगाव), प्रा.ववरें द्र तगतापूर (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अलमन पूरटे ज (मुांधादे वी),
अॅा.यशोमती ठािूर (सोनावणे) (बतवसा), ाॉ.सांतोत टारफे (िीमनुरी), श्री.धाीासाहे ध मुरिुटे

(नेवासा), प्रा.वताय गायिवाा (धारावी), श्रीमती बनमयजा गाववत (ागतपूरूरी), श्री.योगेश टटीे िर
(हापूरसर), श्री.सबु नज लशांदे (वरीी), िुमारी प्रणणती लशांदे (सोजापूररू शहर मय), श्री.िुणाज
पूराटीज (धुीे ग्रामीण) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात तवीपास २ लाख २० हतार कमयचारी व अचधकाऱ्याींपैकी तवीपास १ लाख ३३
हतार पोलीस कमयचारी व अचधकारी शासकीय तनवासवलानापासन वींचचत आही , ही खरी आही
काय,

वव.स. १४१ (12)
(२) तसीच तीगाींव स्तल् यातील १,१०० पोलीस कमयचा-याींकरीता कीवी ४५० तनवासवलानी
उपलब्ध असल्यानी ातर कमयचा-याींना भाड्याच्या घरात रहावी लागत आही , ही ही खरी आही
काय,
(३) तसीच दहींगोली स्तल् यात ११०० पोललस कमयचा-यासाठी कीवी ४५० तनवासवलानी उपलब्ध
असल्यानी ातर कमयचा-याींना भाड्याच्या घरात राहवी लागत आही तर २७० तनवासवलाींनाचा
प्रवताव शासनाकाी प्रलींबबत आही ही ही खरी आही काय
(४) असल्यास, पोलीस कमयचाऱ्याींना व अचधकाऱ्याींना शासकीय तनवासवलान सी ण्याकररता
शासनानी को ती काययवाही कीली वा करण्यात यीत आही
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१६-०२-२०१६) : (१) राज्यात पोलीस अचधकारी/कमयचारी याींची एक
८६,५१५ तनवासवलानी उपलब्ध असन, ८०% उद्दीष्ाप्रमा ी
कमयचारी याींचीकरीता

आवश्यक अस ारी एक

१,७७,३४९ पोलीस अचधकारी व

९०,५३४ तनवासवलानाींची आवश्यकता आही.

(२), (३) व (४) तीगाव स्तल्हा पोलीस सलाच्या आवलापनीवरील १४५३ पोलीस कमयचाऱ्याींना
तनवासवलानी सी ण्यात आलीली आही त. तीगाव स्तल् यातील तीगाव पोलीस मख्
ु यालय यीली

९४२ तनवासवलानी तयाचप्रमा ी ५ पोलीस ठाण्यातील पोलीस कमयचाऱ्याींना ३०९ तनवासवलानी
तनधीची उपलब्धता लक्षात घीऊन बाींधण्याची काययवाही करण्यात यीत आही .
दहींगोली स्तल् यातील पोलीस कमयचाऱ्याींना ४५० तनवासवलानी उपलब्ध करुन सी ण्यात
आली

असन,

दहींगोली

पोलीस

मुख्यालय

तयाचप्रमा ी

३

पोलीस

ठाण्यातील

पोलीस

कमयचाऱ्याींसाठी २७० पोलीस तनवासवलानी तनधीची उपलब्धता लक्षात घीऊन बाींधण्याची
काययवाही करण्यात यीत आही .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
माणगाांव (जत.रायगा) पूरोजीस ठाण्यातवी धाांधण्यात आजेल्या पूरोजीस
वसाहतीचे धाांधिाम बनिृष्ट्ठ दतायचे झाल्याधाधत
(१८)

१९८०५ (१०-०८-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मा गाींव (स्त.रायगा) पोलीस ठाण्यातवी बाींधण्यात आलील्या पोलीस वसाहतीची बाींधकाम

तनकृषठ सतायची झाली असल्यानी ठी कीसार व उप अलभयींता याींच्यावर िौतसारी गुन्ही साखल
करण्याची आसी श दसनाींक २९ एवप्रल, २०१५ रोती वा तया सम
ु ारास स्तल्हा पोलीस अचधक्षकाींनी
दसली, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, या आसी शानुसार िौतसारी गुन्ही साखल करण्यात आली आही त काय,
(३) असल्यास, तयाींचीवर को ती काययवाही कीली वा करण्यात यीत आही ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
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श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१६-०२-२०१६) : (१), (२) व (३) ही खरी नाही.
(४)

प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नागपूरूर िारागह
य ा िरणेधाधत
ू त
ृ ातीज त्रुटीची पूरत

(१९)

२१५३९ (१०-०८-२०१५).

श्री.सुरेश (रातूमामा) भोीे (तीगाव शहर), श्री.रमेश िदम

(मोहोी), श्री.जततेंद्र आहहाा (मांब्र
ु ा िीवा) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) नागपर कारागह
ु यमींत्री महोसयाींनी दसनाींक २० एवप्रल, २०१५ रोती वा
ृ ाला मा.मख्

तयासुमारास भी् दसली, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, ससर भी्ीत को को तया त्र्
ु ी आढीन आल्या आही त,

(३) तसीच ससर त्रु्ीची पतयता कर ीबाबत शासनानी को ती काययवाही कीली वा करण्यात यीत
आही ?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१०-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) मा.मुख्यमींत्री ससर भी्ीत दसलील्या सचना खालील प्रमा ी आहीत :-

अ) दस. ३१.३.२०१५ रोती ५ न्यायाधीन बींद्यानी पलायन कीलील्या बाीगोल बॅरीक क्र.
६ तवीील आतील व बाही रील त्ाींची पाह ी करुन त्लभींतीला शॉक व सायरन
िीस्न्सींग कर ीबाबत सींबींचधताींना कीवावी.
आ) मोबाईल व पलायन सोषी असलील्या कमयचाऱ्याींवर काययवाही करावी.
ा) कुख्यात बींद्याींना वीगीी अींाासीलमध्यी ठी वावी. तसीच तयाींचीवर ववशीष लक्ष ठी वावी.
ई) कुख्यात बींद्याींना ातर कारागह
ृ ात वगय करावी.
उ) कारागह
ृ ातील बींसोबवत वाढवावा.

(३) कारागह
ृ ामाियत ससर सुचनीच्या अनुषींगानी खालील प्रमा ी काययवाही करण्यात आली आही :-

अ) राज्यातील कारागह
ृ ात बींसी पलयानाच्या व ातर अनुचचत घ्ना रोखण्यासाठी
राज्यातील

सवय

कारागह
ृ ाींच्या

मुख्य

त्लभींतीवर

पॉवर

िीस्न्सींग

यींत्र ा

बसवव ीबाबतचा एकत्रीत प्रवताव अपर पोलीस महासींचालक व कारागह
ृ महातनरीक्षक,
महाराषर राज्य पु ी याींनी दसनाींक
व कल्या

१४.८.२०१५ रोतीच्या पत्रान्वयी पोलीस गह
ृ तनमाय

महामींाी, वरीी मब
ुीं ई याींना सासर करण्यात आला आही . प्रवतावात

नागपर मध्यवतक कारागह
ृ सदहत राज्यातील सवय मध्यवतक स्तल्हा कारागह
ृ ो याींचा
समावीश करण्यात आला आही .

आ) दस. ३१.३.२०१५ रोती पाच न्यायाधीन बींद्याींनी पलायन कील्याची घ्ना
घाल्यानींतर मुख्यालयाची आसी शान्वयी श्री.व्ही.एस.काींबीी (अधीक्षक), श्री.वैभव आत्राम

(वररषठ तुरुींगाचधकारी), श्री.ए.व्ही. मलवााा (तुरुींगाचधकारी श्री ी-१) श्री.आर.ती.पारी कर
(तुरुींगाचधकारी

श्री ी-२)

श्री.एस.यु.माीलशकारी

(तुरुींगाचधकारी

श्री ी-२),

श्री.रमीश
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ढी कली (हवालसार), श्री.अशोक भाींाारकर (हवालसार), श्री.सींतय ठोकी (रक्षक) व श्री
मींगीश प्रतापती (रक्षक) याींना तनलींबबत करण्यात आली असन मोबाईल प्रकर ी
श्रीकृष

रहा्ी (रक्षक) याींना तनलींबबत करुन वररषठाींशी गैरवतयन कील्यानी बातिय

करण्यात आलीली आही . तसीच मोबाईल प्रकर ात सींशयीत असलील्या १७ रक्षक
सवगकय कमयचाऱ्याींना पवय ववभागातील ातर कारागह
ृ ात सींलग्न करण्यात आलीली
असन तयापैकी ३ कमयचाऱ्याींची बसली करण्यात आलीली आही .

ा) कुख्यात व कारागह
ृ ात सुरक्षीया ष्ष्ीनी धोकायक असलील्या बींद्याींस अततसुरक्षा
(अींाासील) मध्यी ठी वण्यात यीती. दस. १७.९.२०१५
ठी वण्यात आली आही. गवीी गँगचा अरु

पयंत अींाासीलमध्यी १७ बींसी

गुलाब गवीी, लल्ील सरसार गँगचा

रातेंद्र लसींग लोहीया, शीख गँगचा शीख अकरम शीख रहमान व गुलनवात खान

एतात खान, ाल्ल सरसार गॅगचा नरें द्रलसींग नानकलसींग दसग्वा, रातागैर गँगचा राता
गौस अली वारीस आली, कासरकर गँगचा दसलीप ववठ्ठल कोसरकर ातयासी कुख्यात
बींद्याींना अींाासील मध्यी ठी वण्यात आलीली असन तयाींचीवर ववशीष लक्ष ठी व ीबाबत
ड्य्ीवरील कमयचारी व अचधकारी याींना सुचना सी ण्यात आली आही .

ई) न्यायाधीन बींद्याींना ातर कारागह
ीं ीत न्यायालयाची
ृ ात वगय करण्यासाठी सींबध
परवानगी घ्यावी लागती, पलायन कीलील्या ५ बींद्याींपैकी

४ बींद्याींना अ्क करुन

कारागह
ृ ात साखल कीलीली असन तयाींना ातर कारागह
ृ ात वगय कर ीबाबत सींबींचधत
न्यायालयास परवानगी माचगतलीली आही. तयापैकी एका बींद्यास अकोला स्तल्हा
कारागह
ृ

यीली

वगय

करण्यात

आलीली

आही.

तसीच

ववरुध्स

गँगच्या

बींद्याींना

मा.न्यायालयाच्या परवानगीनी वगय करण्यात आलीली आही.
उ) नागपर कारागह
ृ ातील रक्षक सींवगकय कमयचाऱ्याींची बरीच पसी ररक्त असल्यानी

उपलब्ध कमयचाऱ्याींमधन तावतीत तावत कमयचारी सुरक्षक्षतीकरीता नीमण्यात यीत
आही त.

___________
मुांधई ाोंगरी येलीज िार डाजरयाया धांद असजेल्या फरातून अञात
चोरटयाांनी ५० जाख रुपूरयाांचा ऐवत पूरीववल्याधाधत

(२०)

२१५४८ (१२-०८-२०१५).

श्री.सुरेश (रातूमामा) भोीे (तीगाव शहर), श्री.रमेश िदम

(मोहोी), श्री.जततेंद्र आहहाा (मब्र
ुां ा िीवा), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.भािर ताधव
(गह
ु ागर), श्री.सत्यतीत पूराटीज-सरुािर (शाहूवााी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मुींबई ाोंगरी यीलील कार डालरच्या बींस असलील्या घरातन दसनाींक २० एवप्रल, २०१५ रोती

वा तयासुमारास अञातात चोर्याींनी ५० लाख रुपयाींचा ऐवत पीववल्याची घ्ना घाली, ही खरी
आही काय,
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(२) असल्यास, ससर घ्नीची शासनामाियत चौकशी कीली आही काय, चौकशीत काय आढीन
आली व तसनुसार को ती कारवाई कीली वा करण्याींत यीत आही ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१२-०२-२०१६) : (१) होय.
एक

२१,३४,०००/- रुपयाींचा ऐवत चोरुन नील्याची तक्रार ाोंगरी पाललस ठाण्यात प्राप्त

आही .
(२) होय, ससर प्रकर ी ाोंगरी पोललस ठा ी ग.ु .र.क्र. १३८/१५ लम ४५४, ४५७,२८० भा.सीं .वव.सीं.
अन्वयी गुन्हा नोस करण्यात आला आही .
ससरचा गुन्हा तपासाधीन आही .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांधई तुहु येलीज तेहहीपूरीाीतीज गहृ वप्न या गह
ृ बनमायण सांलेजा म्हााायाया अधधिाऱयाांनी
टदजेल्या एफएसआय प्रिरणायाया चौिशीचा अहवाजाधाधत

(२१)

२१६९७ (१२-०८-२०१५).

श्री.सांतय साविारे (भुसावी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई तुहु यीलील तीव्हीपीाीतील गह
ृ ववप्न या गह
ृ तनमाय
दसलील्या एिएसआय
मा.उच्च्ा

न्यायालय

कीला, उक्त

प्रकर ाचा चौकशीचा अहवाल दसनाींक १० िीब्रुवारी, २०१५ रोती

मींब
ु ई यीली

अहवालावर

सींवलीला म्हाााच्या अचधकाऱ्याींनी

पोलीस

लाचलच
ु पत

प्रततबींधक

महासींचालकाींनी

ववभागाच्या

अचधकाऱ्याींनी

घ्यावा

तनसे श

तन य
य

असी

सासर

मा.उच्च

न्यायालयानी दसली, ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, ससर प्रकर ी को ता तन य
य घीण्यात आला वा

यीत आही,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (११-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) प्रवतत
य ानस
ु प्रकर ी मा.न्यायालयानी दसनाींक १०.०२.२०१५ रोती दसलील्या तन य
ु ार
प्रवतुत प्रकर ी उघा चौकशीअींती गुन्ही गारी ववरुपाची गैरवतय ुक झाल्याची दससन यीत
नसल्यानी उघा चौकशी बींस करण्याबाबत लाचलच
ु पत प्रततबींधक ववभागानी सासर कीलीला
प्रवताव शासनाच्या ववचाराधीन आही .

___________
राज्यातीज िरार पूरदतीने फेतजेल्या शासिीय/बनमशासिीय िमयचाऱयाांयाया सेवाधाधत
(२२)

२१७८३ (१२-०८-२०१५).

श्री.सभ
य ीज
ु ात उफय पूरांडातशेठ पूराटीज (अलजधाग), श्री.धैयश

पूराटीज (पूरेण), श्री.तीवा गाववत (िीवण) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) शासनाच्या धोर ानुसार शासकीय व तनमशासकीय कायायलयात ववववध सींवगायतील पसी
करार पध्सतीनी (कींत्रा्ी) भरती कर ीत आलीली आही त, ही खरी आही काय,

वव.स. १४१ (16)
(२)

असल्यास, करार पध्सतीनी भर ीत आलील्या कमयचाऱ्याींच्या सीवा १० वषायपीक्षा अचधक

कालावधी प य झालील्या आही त, ही ही खरी आही काय,
(३) असल्यास, शासन सीवीसाठी असलीली वयोमयायसा ससर कमयचाऱ्याींनी ओलाींाली असल्यानी
तयाींना अन्यत्र सीवीची सींधी उपलब्ध हो ार नाही, ही ही खरी आही काय,
(४) असल्यास, शासन करारपध्सतीनी भरती कर ीत आलील्या कमयचाऱ्याींना कायमववरुपी
नोकरीत सामावन घी ार आही त काय,
(५) नसल्यास, ससर कमयचाऱ्याींच्या भववतव्याबाबत शासनानी को ती उपाययोतना कीली वा
करण्यात यीत आही ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१७-०१-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) अ) वववक्षक्षत कामाींसाठी ववववध
क्षीत्रातील तञात व्यक्ती आ

शासकीय अचधकारी/कमयचारी याींना करार पध्सतीनी तनयुक्ती

सी ण्याची तरतस शासन तन य
य , दस.१५.२.१९९५ मध्यी आही . तयाचप्रमा ,ी प्रशासनावरील खचय
आ्ोक्यात ठी वण्यासाठी एखाद्या ववलशष् काययक्रमाींतगयत वाढीव पसाींची आवश्यकता असल्यास
पसतनलमयती करण्याऐवती फकीं वा शासनानी कींत्रा्ी पध्सतीनी नीम क
ु ा करण्याऐवती बा य
यींत्र ीमाियतकामी प्रवताववत करावीत फकीं वा मानधनावर कामी करुन घ्यावीत. तसीच अचधकारी
वतरावरची पसतनलमयती आवश्यक असल्यास तयासाठी आवश्यक कमयचारी बा ययींत्र ीमाियत
घीण्यात यावीत असा तन य
य शासनानी दस. २७.९.२०१० रोती घीतला आही . तनयलमत पसभरती
कील्यास यी ाऱ्या खचायच्या तुलनीत १०-२५% बचत, ससर पसी बा यवत्रोताद्वारी भरण्यात

आल्यास होईल याची सक्षता घीण्याच्या सचना दस. २.१२.२०१३ च्या शासन तन य
य ान्वयी सी ण्यात
आल्या आही त.
ब) या धोर ानुसार तसीच प्रशासकीय तनका म्ह न राज्यातील ववववध कायायलयाींमध्यी

वववक्षक्षत कामासाठी तञात व्यस्क्तींच्या करार पध्सतीनी तसीच बा यवत्रोतामाियत कींत्रा्ी पध्सतीनी
सीवा घीण्यात आल्या आही त.
आ

क) करार पध्सतीनी सी ण्यात यी ाऱ्या तनयुक्तया ववलशष् कालावधीसाठी करण्यात यीतात

आवश्यकतीनस
ु ार तयाींना मस
ु तवाढा सी ण्यात यीत.ी करार पध्सतीनी तनयुक्ती सी ताना अ्ी व

शतकची मादहती सींबींचधत व्यक्तीींना सी ण्यात यीत.ी वववक्षक्षत कामाींसाठी तञात व्यस्क्तींना करार
पध्सतीनी आ

बा यवत्रोताद्वारी कींत्रा्ी

सीवीत सामावन घीण्याची शासनाची धोर

पध्सतीनी तनयुक्ती दसलीलया व्यक्तीींना शासकीय

नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
(२३)

धचखजी जत.धुजााणा येलीज पूरोजीस वसाहत नहयाने धाांधण्याधाधत

२२३२४ (१०-०८-२०१५).

ाॉ.शलशिाांत खेाि
े र (लसांदखेा राता), श्री.राहुज धोंद्रे (धचखजी),
श्री.अलमन पूरटे ज (मुांधादे वी), अॅा.यशोमती ठािूर (बतवसा) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चचखली स्त.बुलाा ा यीली सन १९१७ ती १९१८ च्या सरम्यान बाींधकाम कीलील्या पोललस
वसाहतीमधील घराची ती ायववला झाली आही .

खाक्या तु्लील्या आही त. लभतीींना ताी,

सरवाती नस ,ी पावसाळ्यात पा ी गीती, ही खरी आही काय,

वव.स. १४१ (17)
(२) तसीच सन २०१३ मध्यी ९१ घराच्या पोलीस वसाहतीसाठी १५० लाखाचा तनधी मींतर झाला
होता तलावप प्रशासकीय मान्यता न लमीाल्यानी ससर तनधी परत गीला आही , ही खरी आही
काय,
(३) असल्यास, चचखली यीलील पोलीस वसाहत नव्यानी बाींधण्याकरीता को ती काययवाही कीली
वा करण्यात यीत आही ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१६-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) ही खरी नाही.
(३)

बुलढा ा

स्तल् यातील

चचखली

पोलीस

व्ी शन

अींतगयत

९१

पोलीस

तनवासवलानी

बाींधण्याबाबत तनधीच्या उपलब्धतीनुसार काययवाही करण्यात यीईल.
___________

सी.धी.ाी.धेजापूरूर (नवी मुांधई) येलीज पूरोजीस वसाहतीतीज फरे मोािीीस आल्याधाधत
(२४)

२२३३७ (१०-०८-२०१५).

श्रीमती मांदा म्हात्रे (धेजापूरूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) सी.बी.ाी.बीलापर (नवी मुींबई) यीलील पोलीस वसाहतीतील घरी मोाकीीस आलीली असन

तयाींची लसाको माियत पन
ु बांध ी करण्याबाबत वलातनक लोकप्रतततनधी याींनी माग ी कीली
आही , ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, ससरह पन
ु बांध ीचा प्रवताव गह
ृ ववभागानी तयार कीला आही, ही ही खरी आही
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनानी को ती काययवाही कीली वा करण्यात यीत आही ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (२९-०१-२०१६) : (१) होय.
(२)

व

(३)

सी.बी.ाी.

बीलापर

(नवीन

मुींबई)

यीलील

पोलीस

तनवासवलानाींची

सरु
ु वती

करण्याकरीता रुपयी १०,४०,७१,४०६/- ातक्या खचायच्या अींसातपत्रकास शासन तन य
य दसनाींक
०२.०९.२०१५ अन्वयी प्रशासकीय मान्यता सी ण्यात आली आही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िाशीमीरा पूरोजीस ठाणे येलीज सहाय्यि पूरोजीस बनररक्षिास धारधाजाांवर
पूरैशाची उधीण िरुन नाचताांनाचे धचत्रीिरण लमीाल्याधाधत
(२५)

२२५३६ (१०-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.योगेश सागर (चारिोपूर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) भाईंसर घोाबींसर रोा (स्त.ठा ी) यीलील सीहॉक लीाीतबार मध्यी काशीमीरा पोलीस ठा ी
यीलील सहाय्यक पोलीस तनररक्षक याला बारबालाींवर पैशाची उधी

करुन नाचताींनाची

वव.स. १४१ (18)
चचत्रीकर
काय,
(२)

दसनाींक १५ मी, २०१५ रोती वा तया सुमारास तनसशयनास आली आही, ही खरी आही

असल्यास,

राज्यात

ाान्सबार सुरु असल्यानी

ाान्सबार

बींसी

कीली

असताना

नागररकाींमध्यी सींरम म तनमाय

सध्
ु सा

झाला असन

काशीमीरा

पररसरातील

ससर प्रकर ी

शासनानी

को ती कारवाई कीली वा करण्यात यीत आही
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१२-०२-२०१६) :(१) दसनाींक ०२.०५.२०१५ रोती कासारवावली पोलीस
ठाण्याची हद्दीतील चचराग (सी हॉक) बार मध्यी कालशमीरा पोलीस ठाण्याची सहाय्यक पोलीस
तनरीक्षक उमीश पा्ील ही ससर बारमधील मदहला व ातर पुरुषाींसोबत ाान्स करताना दससत
असल्याबाबत सोशल लमाीयावर चचत्रफित तसीच वतयमानपत्रामध्यी बातमी प्रलसध्स झाली ही खरी
आही .
(२) ससर प्रकर ी चचत्रिीत व तया आशयाची वतृ तपत्रामध्यी बातमी प्रलसध्स झाल्यानी सहा. पो.

आयुक्त वतयकनगर ववभाग, ठा ी याींनी सखोल चौकशी करुन अहवाल दसला आही तयानुसार
सपोतन उमीश पा्ील नीम क कालशमीरा पोलीस व्ी शन याींची ववरोधात यापवकच पोलीस
अचधक्षक, ठा ी ग्रामी

याींनी तयाींना तनलींबबत करुन ववभागीय चौकशी आसलशत कीली आही.

ठा ी पोलीस आयुक्त पररसरातील पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्यी ाान्सबार नाहीत. तसीच

वीीोवीीी बार चीकीींग करुन अवैध ाान्स फकीं वा ातर को ताही गैरप्रकार आढीन आल्यास
तयाबाबत कठोर कारवाई कीली ताती. तयाचप्रमा ी ाान्सबार सींबधी नागररकाींमध्यी

को तयाही

प्रकारचा सींरम म झालीला नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातीज पूरोजीसाांयाया तन्
ु या बनवासलानाांयाया दरु
ु तीसाठअ वतांत्र मांाी लापूरन िरण्याधाधत
(२६)

२२७१७ (१२-०८-२०१५).

अॅा.भीमराव धोंाे (आष्ट्टी), श्री.सबु नज लशांदे (वरीी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)राज्यातील

पोलीसाींच्या

तन्
ु या

तनवावलानाच्या

सरु
ु वतीसाठी

ववतींत्र

मींाी

वलापन

करण्याबाबतचा प्रवताव शासनाच्या ववचाराधीन आही , ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, ससरह प्रवतावाची लोाक्यात ववरुप काय आही ,
(३) असल्यास, ससरह मींाी फकती कालावधीत वलापन हो ी अपीक्षक्षत आही आ
शासनाकान को ती काययवाही करण्यात आली वा यीत आही ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१६-०२-२०१६) : (१) ही खरी नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

तया ष्ष्ीनी

वव.स. १४१ (19)
नाांदगाांव ताजुक्यातीज (जत. नालशि) नाांदगाव व मनमाा येलीज
पूरोजीस टे शनयाया ामारती मोािीीस आल्याधाधत

(२७)

२३१३५ (१०-०८-२०१५).

श्री.जततेंद्र आहहाा (मुांब्रा िीवा) :
काय :(१)

श्री.पूरांित भुतधी (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोी),
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

नाींसगाींव तालुक्यातील (स्त. नालशक) पोलीस व्ी शन नाींसगाींव व पोलीस व्ी शन मनमाा

या सोन पोलीस व्ी शनच्या ामारती अतयींत तन्
ु या व मोाकीीस आलील्या व सै नींदसन
कामकातासाठी ामारती अपु य पात आही, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, नाींसगाींव व मनमाा पोलीस व्ी शनच्या अद्ययावत ामारतीची बाींधकामी
करण्याबाबत शासनानी को ती काययवाही कीली वा करण्यात यीत आही ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१६-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) नाींसगाव व मनमाा पोलीस ठाण्यातील नवीन ामारतीची बाींधकाम करण्यासाठी तागा
उपलब्ध असन, बाींधकाम करण्यासाठी खचायची अींसातपत्रक व नकाशी सावयततनक बाींधकाम
ववभागाकान तयार करण्याची काययवाही सरु
ु आही.
(३)

प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
साांगजी येलीज पूरोजीस वसाहतीांची दरु ावला झाजेधाधत
(२८)

२३३७६ (१२-०८-२०१५).

श्री.धनतांय (सुधीर) गाागीी (साांगजी) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली यीलील पोलीस वसाहतीींची प्रचींा सरु ाववला झाल्यामुीी पोललसाींची व तयाींच्या
कु्ुींबबयाींची आरोग्य धोक्यात आली आही, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, अनकी पोललस कमयचारी या सरु ाववलीमी
ु ी खातगी घरी भाड्यानी घीऊन राहत
आही त, ही खरी आही काय,

(३) असल्यास, या वसाहतीींना सवय सोई सुववधा पुरववण्याबाबत शासनानी को ती

काययवाही

कीली वा करण्यात यीत आही ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१६-०२-२०१६) :(१) व (२) साींगली यीलील पोलीस वसाहतीची सरु ाववला
झाल्यानी अनीक पोलीस कमयचारी खातगी घरी भाड्यानी घीऊन राहत आही त.

(३) साींगली यीलील पोलीस वसाहतीच्या सरु
ु वतीबाबत सावयततनक बाींधकाम ववभागाशी पत्र
व्यवहार करुन सरु
ु वतीची कामी करण्यात आली आही त. तसीच समवयाींची तनराकर
बाींधकाम ववभागाकान करण्यात यीत आही,
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

सावयततनक
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साांगजी जतल््यातीज लशराीा येलीज पूरोजीसाांयाया बनवासलानाांची दद
ु य शा
(२९)

२३५५१ (१०-०८-२०१५).

श्री.लशवातीराव नाईि (लशराीा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली स्तल् यातील लशराीा यीलील पोलीस वसाहतीची ामारत गीली अनीक वषे अतयींत
मोाकीीस आलील्या स्वलतीत असन तीलील वीत कनीक्शन तोाण्यात आली आही , पा ी परु वठा
खींडात करण्यात आला आही , ही खरी आही काय,
(२)

असल्यास,

तनवासवलानाकाी

तनतीच्या
सल
य
ु क्ष

सींरक्ष ासाठी

झाल्यानी

तीलील

अववरत
पोलीसाींची

काययरत
ववावल

असलील्या

बबघाली

पोलीसाींच्या

असन

नाईलातानी

पोलीसाींना खातगी घरी घीऊन रहावी लागत आही , ही ही खरी आही काय,
(३) असल्यास, साींगली स्तल् यातील लशराीा यीलील पोलीसाींना तनवारा उपलब्ध करुन
सी ण्याच्या ष्ष्ीनी शासनानी काय काययवाही कीली आही वा करण्यात यीत आही ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१६-०२-२०१६) : (१), (२) व (३) पोलीस अधीक्षक, साींगली स्तल् यातील
लशराीा पोलीस ठाण्यातील अचधकारी व कमयचाऱ्याींच्या तनवासवलानाींच्या सरु
ु वतीसाठी तनधीची
उपलब्धता

लक्षात

घीऊन

प्रशासकीय

मान्यता

व

तनधी

उपलब्ध

करुन

सी ण्याची

काययवाहीकरण्यात यीत आही .
(४)

प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िोल्हापूरूर शहरामये महाराष्ट्र सुवणयतयांती नगरोत्लान अलभयानाांतगयत शासनािाून मांतुर
झाजेल्या बनधीतुन शहरातांगत
य ३९ रत्याांची िामाधाधत

(३०)

२४२९१ (११-०८-२०१५).

श्री.चांद्रदीपूर नरिे (िरवीर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) कोल्हापर शहरामध्यी महाराषर सव
य यींती नगरोतलान अलभयानाींतगयत शासनाकान मींतरु
ु त
झालील्या तनधीतुन शहरातींगत
य ३९ रवतयाींची कामी घीण्यात आली आही त, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, या रवतयाच्या कामासाठी सींबींचधत ठी कीसाराींना वीीीची मयायसा करारातच घालन
सी ण्यात आली आही , ही ही खरी आही काय,
(३) असल्यास, वीीीची कालमयायसा सींपनही अद्याप ब-याच रवतयाींची कामी अप य अववलीत
असन
ु करण्यात आलीली कामी अतयींत तनकृष् पध्सतीनी करण्यात आली आही त, ही खरी आही
काय,

(४) असल्यास, अपु य असलीली कामी तातकाी करुन घी ीबाबत शासनानी को ती काययवाही
कीली वा करण्यात यीत आही ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त

?
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श्री. दे वेंद्र फाणवीस (२२-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
(३) रवतयाींची कामी अपु य अववलीत आही त ही खरी आही. परीं त कामी तनकृष् पध्सतीनी करण्यात
आली आही त ही खरी नाही. कार

ससर कामावर ताींबत्रक सल्लागार कींपनी कोल्हापर

महानगरपाललकाींमाियत नीमली असन, ससरच्या कामाच्या गु वतती बाबतच्या व बाींधकाम
सादहतया बाबतच्या चाचण्या सल्लागार कींपनी प्रतततनधी माियत वीीोवीीी क्षीत्रीय प्रयोगशाीा व
शासकीय प्रयोगशाीी मध्यी कील्या तातात.
(४) व (५) सद्या सवय रवतयाींची कामी चाल आही त, ही कामी दसनाींक ३१ मी, २०१५ पयंत प य
करण्याच्या सचना सी ण्यात आल्या आही त.
___________
ओरस (जत.लसांधुदग
ु )य येलीज पूरत्रिार भवनायाया धाांधिामाधाधत
(३१)

२४६३७ (१२-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.वैभव नाईि (िुााी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ओरस (स्त.लसींधुसग
ु )य यीली पत्रकार भवनाच्या बाींधकामासाठी मा.मुख्यमींत्री तनधीतन ४५
लाखाींचा तनधी मींतर करण्यात आला आही , ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, ससर पत्रकार भवनासाठी ओरसमध्यी को तया दठका ी फकती तलमन सींपादसत
करण्यात आली आही व बाींधकामास फकती कालावधीत सुरुवात करण्यात यी ार आही ,

(३) अद्याप पत्रकार भवनासाठी आवश्यक तया काययवाहीस सरु
ु वात झाली नसल्यास ववलींबाची
कार ी काय आही त

?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (२९-०१-२०१६) :(१), (२) व (३) “लसींधुसग
ु य स्तल्हा मराठी पत्रकार सींघ” या
नोंस ीकृत

सींवलीनी

‘लसींधुसग
ु य

नवनगर

ववकास

प्राचधकार ाकान’

ववत:च्या

नावी

भखींा

खातगीररतया ववकत घीतला आही . अद्यापपयंत मुख्यमींत्री तनधी फकीं वा शासनाकान को तयाही
ववरुपाचा तनधी सी ण्यात आलीला नाही.

___________
पूरनवेज ताजुियातीज (जत.रायगा) पूरीपूरे ग्रामपूरांचायत हद्दीत असजेजया
तेाब्ल्यस
ू ी िांपूरनीयाया माजिावर गन्
ु हा दाखज िरण्याधाधत

(३२)

२४७४८ (१२-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) पनवील तालक्
ु यातील (स्त.रायगा) पीवपी ग्रामपींचायत हद्दीत असलील्या तीाब्ल्यसी
कींपनीनी सोन वषायची लकववलीली घरपटयाी ग्रामपींचायतीला असा करावी, अशी माग ी सरपींच,
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उपसरपींच व ग्रामपींचायत ससवयाींनी कीली असता तयाींना लशवीगाी व समसा्ी कर ा-या
कींपनीच्या मालकावर गुन्हा साखल करावी याकररता
पोललस आयक्
ु तालयासोर बीमस
ु त उपोष

दसनाींक २ मी, २०१५ रोती वा तयासुमारास

कीली, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, यासींसभायत शासनानी चौकशी कीली आही काय, तयानुसार पुढी को ती कारवाई
कीली वा करण्यात यीत आही ,

(३) को तीच कारवाई कीली नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आहीत ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (११-०२-२०१६) : (१) व (२) ससर प्रकर ी अतयसार व गैरअतयसरार
याींचीसींसभायत पनवील शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार अतय प्राप्त झाली होती. ससर अतायची चौकशी
करुन अतयसार व गैरअतयसार याींच्यात आपआपसात समझोता झाल्यानी अतय “सफ्तरी िाईल”
करण्यात आली आही त.
(३)

प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
आणी-िेीापूरूर मतदार सांफातीज पूराांढरिवाा येले नवीन पूरोजीस
प्रलशक्षण िेंद्राांचे धाांधिाम होण्याधाधत

(३३)

२५२५५ (१९-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रातु तोासाम (अणी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) आ क-कीीापर मतसार सींघातील पाींढरकवाा यीलील १००० क्षमतीची नवीन प्रलशक्ष

केंद्राींची

बाींधकाम मींतर असन ससरील कामाकररता ५८.६६ को्ी तनधीस प्रशासकीय मान्यताही प्राप्त
झालीली असताना अद्यापही कामास सुरुवात करण्यात आलीली नाही, ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, ससरह नवीन पोलीस प्रलशक्ष

केंद्राची बाींधकाम ताताीनी होण्याबाबत वलातनक

लोकप्रतततनधी (आ क) याींनी मा.मख्
ु यमींत्रयाींना दसनाींक २७ िीब्रव
ु ारी, २०१५ रोती तनवीसन सी ऊन
माग ी कीली आही , ही खरी आही काय,

(३) असल्यास, उक्त तनवीसनावर शासनानी को ता तन य
य घीतला आही व तयानुसार नवीन
पोलीस प्रलशक्ष

केंद्राची बाींधकाम करण्याबाबत को ती काययवाही कीली वा करण्यात यीत आही ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१६-०२-२०१६) :(१) व (२) होय, ही खरी आही .
(३) पाींढरकवााा, स्तल्हा यवतमाी यीली नवीन १०० प्रलशक्ष ाची क्षमता असलील्या पोलीस
प्रलशक्ष

केंद्राची बाींधकाम तनधीची उपलब्धता लक्षात घीऊन काययवाही करण्यात यीईल.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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दयायपूरूर (जत. अमरावती) मधीज रटहमापूरूर पूरोजीस ठाण्यातीज
हद्दीतीज अवैध दारु तप्त िेल्याधाधत

(३४)

२६०५० (१२-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रमेश धुांदीजे (दयायपूरूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) सयायपर (स्त. अमरावती) रदहमापर पोलीस ठाण्यातील हद्दीतील अवैध सारु अड्यावर धाा
्ाकन १७५ सारुच्या बा्ल्या तप्त करण्यात आल्या परीं तु आरोपी िरार झाल्याची दसनाींक १८
माचय, २०१५ रोती वा तया सुमारास तनसशयनास आली, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, अवैध सारु ववक्रीतयावर तसीच आरोपी िरार झाल्यासींसभायत सींबधीत पोलीसाींवर
को ती कारवाई कीली वा करण्यात यीत आही ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (११-०२-२०१६) : (१) सयायपर (स्त.अमरावती) रदहमापर पोलीस ठा ी
हद्दीतील चचींचोली (बु.) यीलील श्री.अरु

घोगरी याींच्या घरी दसनाींक १४/०३/२०१५ रोती

्ाकलील्या धााीत ११९ सी शी सारुच्या बा्ल्या तप्त करण्यात आल्या, ससर प्रकर ी सोन
आरोपीींववरुध्स पोलीस व्ी शन, रदहमापर यीली ग.ु र.क्र. ६०१३/१५ म.ु सा. कलम ६५ (ई) अन्वयी
गुन्हा नोंस करण्यात आला आही .

(२) या प्रकर ी एका आरोपीस अ्क करण्यात आली आही . या प्रकर ी आरोपी पोलीसाींच्या
ताब्यातन फकीं वा अ्कीतन पीन गीलीला नाही. तयामुीी पोलीसाींवर काययवाही करण्यात आलीली
नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नागपूररू जतल््यातीज टहांगणा ताजक्
ु यातीज रायपूररु येले तीे गाव दाभााे पूरॅटनयने
तमीन शासिीय महसूजी दताऐवतात नोंद िरण्याधाधत

(३५)

२६४६३ (१०-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सलमर मेफे (टहांगणा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) नागपर स्तल् यातील दहींग ा तालुक्यातील रायपुर यीली तीी गाव साभााी पॅ्नय व अकृषक
तलमनीतील (सव्हे नीं.८०/१.८०/३.८१/४.८१/२.९१/३.९६/१) आसी शान्वयी शासनास ववनामुल्य प्रसान
कीलील्या तमीनीवर तमीनमालक मोयाया प्रमा ात बाींधकाम करत असल्यानी तयाींच्यावर

कारवाई करुन ससर तमीन शासकीय महसली सवताऐवतात नोंस करण्याबाबत मा.मख्
ु यमींत्री
याींच्याकाी स्तल्हावतरावरुन प्रवताव पाठववण्यात आलीला आही , ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, ससरह तमीनीची महसल सवतऐवतामध्यी १९९४ पासन नोंस झलीली नाही, ही ही
खरी आही काय,
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(३) असल्यास, शासनास ववनामुल्य प्रसान कीलीली तमीन व सावयततनक उपयोगाच्या तमीनीवर

बाींधकाम कर ा-या तमीन मालकावर शासनाकान को ती काययवाही करण्यात आली वा यीत
आही ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार ी आही त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१७-०२-२०१६) :(१) नाही.
(२) नाही.
(३) दहींग ा (स्त.नागपर) तालक्
ु यातील रायपरु यीली मीी गाींव साभााी पॅ्नय व अकृषक
तलमनीतील (सव्हे नीं ८०/१.८०/३.८१/४.८१/२.९१/३.९६/१) तागीवर बाींधकाम करण्यात आली
नसल्यानी काययवाही करण्यात आलीली नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अवैध वाीू वाहतुिीसह अनधधिृत टोन क्रलशांग धान्य साठवणूि िरणारे
वत धान्य दि
ु ानदार याांयायावर िारवाई िरण्याधात

(३६)

२८३३४ (२३-१२-२०१५).

श्री.गुजाधराव पूराटीज (तीगाव ग्रामीण) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अवैध वाी वाहतुकीसह अनचधकृत व्ोन क्रलशींग धान्य साठव क कर ारी वववत धान्य
सक
ु ानसार याींच्याववरुध्स एमपीाीए अन्वयी कारवाई कीली ता ार असल्याची मा.महसल मींत्री
याींनी एका पत्रकार पररषसी त दसली आही ही खरी आही काय

(२) असल्यास तयाची अींमलबताव ी कीव्हापासन करण्यात यी ार आही
(३) असल्यास आतापयंत फकती अवैध वाी वाहतक
ु ीसह सोषी अस ा-या वववत धान्य
सक
ु ानसार याींच्याववरुध्स कारवाई करण्यात आली आही वा करण्यात यीत आही
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०३-०२-२०१६) : (१) याबाबतची मादहती या ववभागात उपलब्ध नाही.
(२), (३) व (४) महाराषर झोपापटयाी गुींा, हातभटयाीवाली, ्षचधद्रव्यी ववषयक गुन्ही गार,
धोकासायक व्यक्ती व ष्कश्राव्य, कलाकृतीची ववनापरवाना प्रसशयन कर ाऱ्या व्यक्ती (स्व्हाीओ

पायरी ्स) याींच्या ववघातक कृतयाींना आीा घालण्याबाबत अचधतनयम १९८१ (एमपीाीए ॲक््-

१९८१) च्या कक्षीत वाी तवकर व अतयावश्यक ववतींचा काीा बातार कर ारी व्यस्क्त याींना
आ ण्यासाठी ससर अचधतनयमात सुधार ा कर ाऱ्या अध्यासी शाची अचधतनयमात रुपाींतर

करण्यासाठी दहवाीी अचधवीशनात मींतर करण्यात आलील्या ववधीयकास मा.राषरपती महोसयाींनी
दस. २२/०१/२०१६ रोती मींतरी दसली आही . तयानुसार कारवाई करण्याच्या सचना पोलीस
महासींचालक, महाराषर राज्य याींना दस. २५/१०/२०१६ च्या पत्रान्वयी
___________

सी ण्यात आल्या आही त.
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महाराष्ट्र शासनायाया वगय ३ आणण ४ याया पूरधाय पूररीक्षा ओांन जाईन न फेण्याधाधत
(३७)

२८९०२ (२३-१२-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊफय धयाचू िाू (अचजपूरूर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाराषर

शासनाच्या

वलातनक लोकप्रततनीधी
ललहन
(२)

वगय ३ व वगय ४ च्या
अचलपर

याींनी दसनाींक

माग ी कीली आही , ही खरी

वपधाय

परीक्षा

ऑन लाईन न घीण्याबाबत

१३ ऑगव्, २०१५ रोती

शासनास

पत्र

आही काय,

असल्यास ऑन लाईन परीक्षीमुीी

सींबींचधत

तयाींना लमी ाऱ्या नोकरीपासन वींचचत

ववद्यार्थयांना

राहत आही त,

(३)

असल्यास, याबाबत शासनानी

(४)

नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?

त्रास

होवन ही

परीक्षालक

ही ही खरी आही काय,

को ती काययवाही कीली आही वा करण्यात यीत आही ,

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०४-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) सन २०१५ ही वषय सींग कीय कालमायायदसत सीवा वषय म्ह न घोवषत करण्यात आली
असल्यानी या वषायपासन शासकीय कायायलयाींनी तपतीस ालीक्रॉतनक माध्यमातन सीवा उपलब्ध
करावयाच्या आही त. या अनुषींगानी शासन पररपत्रक, सामान्य प्रशासन ववभाग दस. ११/०३/२०१५
रोती महाराषर लोकसीवा आयोगाच्या कक्षीबाही रील ग् - क व ग् - ब (अरातपबत्रत) पसी
सरीसीवीनी

भरताना

उमीसवाराींकान

वपधाय

परीक्षाींची

अतय

व

परीक्षा

शुल्क

स्ववकार ,ी

उमीसरावाराींना परीक्षीची प्रवीशपत्र तयार करुन सी ी, लशिारस पात्र उमीसवाराींच्या याद्या प्रलसध्स
कर ी ा. अनुषींचगक कामी ऑनलाईन पध्सतीनी पार पााण्याच्या सचना सींबींचधत तनवा
सलमतयाींना

सी ण्यात

आल्या

आही त.

मात्र

घीण्यात

यी ाऱ्या

वपधाय

परीक्षा

पवकप्रमा च
ी

स्तल्हातनहाय पारीं पाररक ववरुपाच्या लीखी परीक्षा अस ार आही त. उमीसवाराींना ववधाय परीक्षा
ऑनलाईन पध्सतीनी द्याव्या लागतील असा को ताही तन य
य शासनानी घीतला नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ववरार (ता.वसई, जत.पूराजफर) येले एिा पूरत्रिारासह त्यायाया दोन भावाांना िेजेजी मारहाण
(३८)

२९७४१ (२१-०१-२०१६).

श्री.ववतय औटी (पूरारनेर), श्री.रुपूरेश म्हात्रे (लभवांाी पूरूव)य :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ववरार (ता.वसई, स्त.पालघर) यीली महापरु
ु षाबसल अवमानकारक अपशब्स उच्चारल्याचा
ताब ववचारल्यानी एका पत्रकारासह तयाच्या सोन भावाींवर ३०-४० त ाींच्या तमावानी काठी,
लोखींाी रॉानी बीसम मारहा

करुन प्रा घातक हल्ला कील्याची घ्ना, दसनाींक ११ ऑक््ोबर,

२०१५ रोती वा तयासुमारास तनसशयनास आली आही , ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, या प्रकर ी को ती कारवाई कीली वा करण्यात यीत आही ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
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श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१२-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) ससर प्रकर ी ववरार पोलीस ठा ी गन्
ु हा रस्त. क्र. ६९६/२०१५ भादसवसीं कलम ३२६, १४३,
१४७, १४९, २९५ (३) अ.ता.त. कायसा कलम ३ (१)(३)(१०) प्रमा ी गुन्हा नोंस करण्यात आला

आही . याप्रकर ी ६५ आरोपीींपक
ै ी ४ आरोपीना अ्क करुन न्यायालयीन कोठाी मींतर कीली
आही . २ आरोपीींनी मा.अपर स्तल्हा व सत्र न्यायालय वसई याींचीकान अ्कपवय तालमन
लमीववला आही . सध्या सवय आरोपी तालमनावर आही त. गुन् यातील अ्क आरोपी व अनोीखी
२५-३० आरोपीववरुध्स मा. न्यायालयात ता.क्र. १२५४०/२०१५ अन्वयी सोषारोपपत्र साखल
करण्यात आली आही .
(३)

प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अिोजा व धुजााणा जतल्हयातीज वातांत्र्य सैबनि पूरेन्शन
योतनेपूरासून वांधचत असल्याधाधत

(३९)

२९८०९ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुज धोंद्रे (धचखजी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) राज्यातील ववातींत्रय सैतनकाींनी सवय कागसपत्रासह स्तल्हाचधकारी याींची लशिारशीची ववातींत्रय
सैतनक पीन्शन योतनीचा प्रवताव गत ८ ती ९ वषायपासन शासनाकाी सासर कीलीली आही, तरीही
ववातींत्रय सैतनक पीन्शन योतना सरु
ु झाली नसल्याची माही ऑगव्, २०१५ मध्यी वा सम
ु ारास
तनसशयनास आली, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, ववशीषत: अकोला व बुलाा ा स्तल्हयातील ववातींत्रय सैतनक पीन्शन योतनीपासन
वींचचत आही त, ही ही खरी आही काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकर ाची शासनानी चौकशी कीली आही काय,
(४) असल्यास, चौकशीत ववातींत्रय सैतनक पीन्शन योतना सुरु करण्याबाबत शासनानी को ती
काययवाही कीली आही वा कर ार आही ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (२०-०२-२०१६) : (१) ही खरी नाही.
ववातींत्रय सैतनक तनवतृ तीवीतन सी ण्याची योतना सन १९६५ पासन राज्यात राबववण्यात यीत

आही . ववातींत्रय सैतनक गौरव पीन्शन लमीण्यासाठी शासनाकाी स्तल्हाचधकारी कायायलयाकान
प्राप्त हो ाऱ्या प्रवतावाची
यीती

व

शासनानी वीीोवीीी ववदहत कीलील्या तनकषाींनुसार छाननी करण्यात

तयानस
ु ार ववातींत्रय

सैतनक

गौरव

पीन्शन

करण्याबाबत सैतनक उच्चाचधकार सलमती तन य
य घीती.

मींतर करण्याबाबत

अलवा

नामींतर

वव.स. १४१ (27)

(२) ही खरी नाही. सद्यस्वलतीत अकोला स्तल् यात १४६ ्क्की ववातींत्रयसैतनक तर बुलढा ा
स्तल् यात ५७ ातकी ववातींत्रयसैतनक तनवतृ तीवीतन घीत आही त.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
महाराष्ट्र जोिसेवा आयोगाने एिा अपूरात्र उमेदवाराची बनवा िेल्याधाधत
(४०)

२९८९१ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुज धोंद्रे (धचखजी) :

(१) मुींबईत नोकरीसाठी अतय कीलील्या उमीसवारानी शैक्ष

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

क अहयता आ

कामाचा अनभ
ु व

याववषयी दसलीली मादहती असतय असनही तयाकाी सल
य करुन महाराषर लोकसीवा आयोगानी
ु क्ष
एका अपात्र उमीसवाराची तनवा करुन तयास राज्य शासनामध्यी नोकरीही लमीाली, अशी

मादहती महाराषर प्रशासकीय न्यायाचधकर ाकाी (मॅ्) एका प्रकर ात माही सप््ें बर, २०१५
मध्यी वा तयासरम्यान तनसशयनास आली, ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकर ाची शासनानी चौकशी कीली आही काय,चौकशीअींती
उमीसवाराची तनवा कर ाऱ्या सींबींचधतावर को ती काययवाही कीली वा करण्यात यीत
(३)

अपात्र

आही ,

नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१७-०२-२०१६) :(१), (२) व (३) भाषा अचधकारी (दहींसी), भाषा
सींचालनालय, ग्-ब या पसावरील (आगामास-१) (तादहरातीचा दसनाींक ८.९.२०११) श्री.गवई
याींच्या तनयुक्ती सींसभायत श्री.पोवारा याींनी शैक्ष

क अहयता व अनुभवाच्या प्रमा पत्रासींसभायत

आक्षीप घीऊन मा. महाराषर प्रशासकीय न्यायाचधकर

यीली मी अतय क्र ६८०/२०१३ साखल

कीला. ससर प्रकर ी मा. न्यायाचधकर ानी दसनाींक १७.८.२०१५ च्या तन य
य ान्वयी “श्री.गवई
याींच्या शैक्ष

क अहयता व अनुभवाच्या प्रमा पत्रासींसभायत काही तनरीक्ष

नोंसवन ससर

पसासाठी श्री.पोवार पात्र ठरत असतील तर तयाींना ३ मदहन्यात नीम क सी ण्यात यावी” असी

आसी श दसली, तलावप, श्री.पोवार याींना मल
ु ाखतीमध्यी फकमान आवश्यक असलील्या ४१ गु ाींपीक्षा
कमी गु

लमीाल्यामी
ु ी तयाींची लशिारस महाराषर लोकसीवा आयोगानी कीली नाही. मा.

न्यायाचधकर ाच्या

उक्त

तन य
य ातील

तनरीक्ष ाच्या

अनुषींगानी

मराठी

भाषा

ववभागानी

उमीसावाराच्या शैक्ष

क व अनुभवाच्या अहयतीसींबध
ीं ात सींबींचधत ववद्यापीठ तसीच सींवलाींकान

शहातनशा कीली असन श्री.गवई याींची तनयुक्तीची कीलीली काययवाही योग्य होती, असी तनसशयनास

आली आही . ससरह बाब मा. न्यायाचधकर ाच्या तनसशयनास आ ण्याची मख्
ु य सासरकताय
अचधकारी मा. महाराषर प्रशासकीय न्यायाचधकर

याींना ववनींती करण्यात आली आही

___________

वव.स. १४१ (28)
ाांदापूरूर (जत. पूरुण)े तहलसजदाराांयाया तीपूरजा धेिायदे शीर वाीू वाहतूि िरणाऱया
रिने धाि दे वून तीवे मारण्याचा प्रयत्न िेल्याधाधत

(४१) २९९२३ (२१-०१-२०१६).
खान (चाांटदवजी) :

श्री.सांग्राम लोपूरटे (भोर), श्री.अलमन पूरटे ज (मुांधादे वी), श्री.नसीम

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

१) ाींसापर (स्त. पु ी) तहलसलसाराींच्या तीपला बीकायसी शीर वाी वाहतक कर ाऱ्या रकनी धाक
सी वन तीवी मारण्याचा प्रयतन कीला असल्याची माही ऑगव्, २०१५ सरम्यान तनसशयनास आली
आही , ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, ससर प्रकर ी शासनानी चौकशी करुन को ती कारवाई कीली वा करण्यात यीत
आही ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त

?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१२-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) ससर प्रकर ी लभगव

पोलीस व्ी शन भाग ५ गु.र.नीं १२६/२०१५ भासवव कलम ३७९, ३५३,

४२७, ५०४, ५०६, ३४ प्रमा ी गुन्हा साखल करण्यात आला आही. याप्रकर ी २ आरोपीींना अ्क
कीली असन ससर आरोपीववरुध्स मा.न्यायालयात सोषारोपपत्र साखल
(३)

करण्यात आली आही .

प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातीज सवय किल्ल्याांचा वविास िरण्याधाधत बनधीची तरतद
ू िरण्याधाधत

(४२)

३१०७८ (२१-१२-२०१५).

(चाांटदवजी),

श्री.अलमन

पूरटे ज

श्री.पूरथ्
ृ वीरात चहहाण (िराा दषक्षण), श्री.नसीम खान

(मुांधादे वी),

श्री.अलमत

ववजासराव

दे शमुख

(जातूर

शहर),

श्री.धाीासाहे ध लोरात (सांगमनेर), श्री.भाऊसाहे ध िाांधीे (श्रीरामपूरूर), श्री.सांग्राम लोपूरटे (भोर),
श्रीमती मोबनिा रातीे (शेवगाांव - पूरालाी) :
करतील काय :(१)

राज्यातील

ाततहासाची

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

साक्षीसार असलीली काही

फकल्ली

भारतीय

परु ाततव सवेक्ष

ववभागाच्या फकल्ल्याींवर पयय्नाच्या ष्स्ष्नी सोयीसुववधा सी ण्यासाठी सामींतवय करार करण्यात
आला परीं त तयावर अींततम तन य
य होऊ शकला नसल्यामुीी राज्यातील फकल्ल्याींचा ववकास
रखाला असल्यानी

पयय्काींना फकल्ल्याींवरील मुलभत सुववधाींपासन

वींचचत रहावी लागत

असल्याची माही सप््ें बर-२०१५ मध्यी वा तयासरम्यान तनसशयनास आली, ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, ससर सामींतवय कराराला भारतीय परु ाततव ववभागाकान मींतरी लमीन
राज्याच्या व पुराततव ववभागाच्या अखतयाररत यी ाऱ्या राज्यातील सवय फकल्ल्याींचा ववकास

करण्यासाठी भरीव तनधीची तरतस करन ससर फकल्ल्याींचा ववकास करण्याबाबत को ती
काययवाही कीली वा करण्यात यीत आही ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?

वव.स. १४१ (29)
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (११-०२-२०१६) :(१) होय, ही अींशत: खरी आही.
(२) व (३) राज्यातील फकल्ल्याींची ततन व सींवधयन तसीच पयय्काींसाठी मुलभत सुववधा तनमाय

करण्याकरीता महाराषर पयय्न ववकास महामींाी व भारतीय परु ाततव ववभाग, याींच्यात

साींमतवय करार करण्याकरीता भारतीय पुराततव ववभाग नवी दसल्ली याींना दस. १२/१/२०१५

रोतीच्या पत्रान्वयी अींततम सामींतवय कराराचा मसुसा सासर करण्यात आला असन तयाबाबत
दस.

१४/८/२०१५

प्राचधकाऱ्याची

रोतीच्या

नीम क

पत्रान्वयी

करण्याबाबत

सामींतवव

कीववण्यात

करारावर
आली

ववाक्षरी

आही .

करण्याबाबत

तसीच

सक्षम

तयाबाबत केंद्राकाी

पाठपरु ावा करण्यात यीत आही . सामींतवय करारास मान्यता सी ण्याची बाब भारत सरकारच्या
अचधकार कक्षीतील आही .

___________
अमरावती जतल््यातीज दोन वाीु माकफयाांनी तहलसजदाराांयाया अांगावर
रॅ क्टर फाजून त्याांना मारण्याचा प्रयत्न िेल्याधाधत

(४३)

३१८४९ (२१-०१-२०१६).

श्री.सुरेश

जाा

(ितयत),

श्री.पूराांाुरां ग धरोरा (शहापूरूर), श्री.जततेंद्र आहहाा (मुांब्रा िीवा),

श्री.किसन

िलोरे

(मुरधाा),

श्री.नरहरी

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अमरावती

स्तल् यातील

सोन

वाीु

माफियाींनी

फ्रीतरपुरा

णझरवाी

पोलीस

(टदांाोरी) :

ठाण्याच्या

हद्दीत

तहलसलसाराींच्या अींगावर रॅ क््र घालन तयाींना मारण्याचा प्रयतन माही ऑगव्, २०१५ च्या
शीव्च्या सप्ताहात कीला, ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनामाियत चौकशी कीली आही काय, चौकशीत काय आढीन

आली व तसनस
ु ार ससर वाीु मािीयावर शासनानी को ती कारवाई कीली वा करण्यात यीत
आही ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१२-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) चौकशीत गुन् यातील सोन आरोपीींववरुध्स पोलीस व्ी शन फ्रीतरपुरा, अमरावती यीली दस.

२८/०८/२०१५ गु.र.नीं. ३४५/२०१५ भा.स.वव. कलम ३५३, २९४, ५०६, ३४ प्रमा ी गुन्हा साखल
करण्यात आला असन गन्
ु यातील सोन आरोपीींना अ्क करण्यात आली आही. गन्
ु यातील

तपास पु य करण्यात आला असन आरोपीींववरुध्स मा.न्यायालयात सोषारोपपत्र साखल करण्यात
आली आही.
(३)

प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १४१ (30)
महाराष्ट्र गह
ृ बनमायण (बनयमन आणण वविास) िायदा २०१२ हा रद्द िरण्याधाधत
(४४)

३२७३८ (२१-०१-२०१५).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूरूव)य :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाराषर गह
ृ तनमाय

(तनयमन आ

सन्माननीय गह
ृ बनमायण

ववकास) कायसा २०१२ रद्द करण्याची लशिारस केंद्र

शासनाच्या प्रवताववत कायद्यासाठी ररअल ाव्ी ् (तनयमन आ

ववकास) ववधीयक २०१३

सींससीय तनवा सलमतीनी सखोल अ्यासाअींती कील्याची राज्य शासनास केंद्र शासनानी कीववली ,
ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, ससर प्रकर ी को ती काययवाही करण्यात आली वा यीत आही ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२४-०२-२०१६) :(१) केंद्र शासनाच्या ररअल ाव्ी ् (री ग्युलीशन ॲन्ा
ाीव्हलपमें्) ववधीयक, २०१३ सींसभायत राज्यसभा ससवयाींच्या प्रवर सलमतीनी दस. ३० तुल,ै २०१५

रोती राज्यसभीत सासर कीलील्या अहवालातील प्रारुप ववधीयकातील कलम ९२ मध्यी महाराषर
गह
ृ तनमाय

(तनयोतन व ववकास) अचधतनयम, २०१२ वगीण्याची तरतस प्रवताववत कीलीली

आही .

(२) व (३) अद्याप केंद्र शासनाच्या ररअल ाव्ी ् (री ग्युलीशन ॲण्ा ाीव्हलपमें्) ववधीयकास
अींततम मींतरी लमीालीली नसल्यानी काययवाहीचा प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अिोट (जत.अिोजा) शहरात वाहति
ू पूरोलजसायाया दमदाटीमुीे ऑटो ररक्शा चाजिाने
ववत प्राशन िरुन आत्महत्या िरण्याचा प्रयत्न िेल्याधाधत

(४५)

३५१३०

(२१-०१-२०१६).

श्री.गोवधयन

शमाय (अिोजा

पूरजश्चम) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अको् (स्त.अकोला) शहरात वाहतक पोललसाच्या समसा्ीमुीी ऑ्ो ररक्शा चालकानी ववष
प्राशन करुन आतमहतया करण्याचा प्रयतन कील्याची घ्ना घाल्याची सप््ें बर, २०१५ च्या
शीव्च्या आठवड्यात तनसशयनास आली आही , ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, ससरह चालकावर अकोला यीलील सवोपचार रुग् ालयात उपचार सुरु आही , ही ही
खरी आही काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकर ी चौकशी करण्यात आली आही काय, चौकशीची तनषकषय काय व
तयानस
ु ार सोषी वाहतक पोललसावर को ती कारवाई करण्यात आली
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त

वा यीत आही ,

?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१२-०२-२०१६) :(१) ही खरी नाही.
(२) व (३) ससर प्रकर ी कीलील्या चौकशीनस
ु ार दस. २५.०९.२०१५ रोती ऑ्ो चालकानी पो्

सख
ु त असल्यानी घरातील पो्सख
ु ण्याची ्षध समतन नतर चुकीनी सस
ु री च ्षध घीतली,

वव.स. १४१ (31)
तयामुीी तब्यीत खराब झाल्या कार ारी सवोपचार रुग् ालयात नातीवाईकाींनी भरती कीली. अको्

शहरात वाहतक पोललसाींच्या समसा्ीमी
ु ी आतमहतयीची घ्ना घाल्याबाबत अको् पोलीस
व्ी शन यीली को तीही तक्रार साखल नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
वेीापूररू (ता. माीलशरस जत. सोजापूररू ) येलीज किराणा हयापूरारी किरण
पूराांाुरां ग तवांताी याांनी आत्महत्या िेल्याधाधत

(४६)

३५७७९ (२३-०२-२०१६).

श्री.हनुमांत ाोीस (माीलशरस) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री

वीीापर (ता. माीलशरस स्त. सोलापर) यीलील फकरा ा व्यापारी फकर

पाींाुरीं ग तवींताी

याींनी दसनाींक १० ऑक््ोबर, २०१५ रोतीच्या सुमारास गीिास घीऊन आतमहतया कीली, ही खरी
आही काय,
(२)

असल्यास या बाबत चौकशी कण्यात आली आही काय, चौकशीत काय आढीन आली व

तयानुसार को ती कारवाई कीली वा करण्यात यीत आही ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१२-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) ससर प्रकर ी दस १०/१०/२०१५ रोती वीीापर पोलीस ठा ी यीली अ.म.नीं.२९/२०१५
सी.आर.पी.सी. १७४ प्रमा ी नोंस साखल आही. मयताची पोव् मॉ्े म करण्यात आली असन
मयतास गीिास घीतल्यानी मतृ यु आलीबाबत वैद्यकीय अचधकारी याींनी अलभप्राय दसलीला आही .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातीज अनुिांपूरा व प्रिल्पूराग्रतासाठअ नोिरी ऐवती
एि रिमी आधलयि मदत दे ण्याधाधत

(४७)

३५९६२ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अबनज धाधर (खानापूरूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) राज्यातील अनक
ु ीं पा व प्रकल्पाग्रवतासाठी नोकरी ऐवती एकरकमी आचलयक मसत सी ण्याचा
‘गुतरात पॅ्नय’ राबवव ार आही , ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, ससर योतनीची सवयसाधार

ववरुप काय आही ,

(३) तसीच उक्त प्रकर ी शासनाकान को ती काययवाही करण्यात आली वा यीत आहीत,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?

वव.स. १४१ (32)
श्री.

दे वेंद्र

फाणवीस

(१७-०२-२०१५)

:

(१),

(२),

(३)

व

(४)

राज्यातील

शासकीय,तनमशासकीय, महामींाीातील अचधकारी/कमयचारी याींच्यासाठी अनुकींपा धोर
आ

राज्य
सुधार ी

तयाचबरोबर प्रकल्पग्रवताींना शासकीय नोकऱ्याींमध्यी भरती करण्यासींबींधी आढावा घी ी व

तया अनुषींगानी प्रभावी उपाययोतना सच
ु ववण्यासाठी मा. ववतत मींत्री याींच्या अध्यक्षतीखाली

दस. २०.०६.२०१५ रोती मींत्रीमींाी उपसलमती गठीत करण्यात आली आही . ससर मींत्रीमींाी
उपसलमतीनी अद्याप अहवाल सासर कीलीली नाही .
___________
पूरुसद शहर पूरोजीस टे शन (जत.यवतमाी) येलीज पूरोजीसाांनी
ज्येष्ट्ठ पूरत्रिारास मारहाण िेल्याधाधत

(४८)

३७९५० (२१-०१-२०१६).

श्री.रातेंद्र नतरधने (उमरखेा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) पुसस शहर पोलीस व्ी शन ( स्त.यवतमाी) यीलील पोलीस उपतनरीक्षक श्री.सचचन ढोकी व

पोलीस लशपाई कृ ाल मींा
ु ीकार याींनी दसनाींक ३ तल
ु ,ै २०१५ ची सम
ु ारास को ताही गन्
ु हा
नसताींना अवायच्य लशवीगाी करुन पत्रकार
कील्याची तक्रार उप ववभागीय
तुल,ै २०१५

श्री.पींताबराव

पोलीस अचधकारी,

सी शमुख याींना

तबर मारहा

पुसस याींना दसनाींक ६ तुल,ै २०१५ व १०

ची सम
ु ारास स्तल्हाचधकारी यवतमाी व

पोलीस अचधक्षक, यवतमाी याींना

दसनाींक १६ तल
ु ,ै २०१५ ची सम
ु ारास मा.गह
ृ राज्य मींत्री (ग्रामी ), मा.गह
ृ राज्य मींत्री (शहर)

पोलीस महातनरीक्षक, म.रा.मा. मुख्यमींत्री, महाराषर राज्य याींना पींताबराव सी शमख
व
ु
लोकप्रतततनधीीं याींनी तक्रार कीली आही , ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, सींबींचधत कमयचाऱ्याींवर को तीही कारवाई करण्यात आलीली नाही, ही ही खरी
आही काय,
(३) तसीच श्री.सचचन ढोकी, उप तनरीक्षक ही पस
ु स, दसग्रस व उमरखीा यीली असताींना तयाींच्या
अनीक तक्रारी झालील्या आही त, ही ही खरी आही काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकर ी को ती कारवाई करण्यात आली वा यीत आही ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१२-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) ही खरी नाही. ससर प्रकर ी पींताबराव सी शमुख याींनी

दसलील्या तक्रार अतायची चौकशी

करण्यात आलीली असन चौकशीत पोलीस उपतनररक्षक व पोलीस लशपाई याींनी प्रलमष्षटया
आपली कतयव्यात कसर कील्याची आढीन आल्यानी तयाींची ववरुध्स ववभागीय चौकशी आसी शीत
करण्यात आली आही .
(३) व (४) ही खरी नाही. तलावप, पुसस यीलील प्रकर ी तयाींच्यावर ववभागीय चौकशी आसी शीत
करण्यात आली आही .
(५)

प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १४१ (33)

दापूरचरी नािा (जत.पूराजफर) अवता वाहने पूराकििंग िरणाऱया टोीीने पूरोलजस
उपूरबनरीक्षि मल्
ु जा याांयायावर िेजेल्या हल्याधाधत
(४९)

३८१५० (२१-०१-२०१६).

श्रीमती मबनता चौधरी (दटहसर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पालघर स्तल्हयातील सापचरी नाक्यावर अवता वाहनी पाफकंग कर ाऱ्या ्ोीीनी

उपतनरीक्षक मुल्ला याींच्यावर दसनाींक २४ सप््ें बर, २०१४ रोती खुनी हल्ला कील्याची तनसशयनास
आली, ही खरी आही काय,
(२)

असल्यास, उक्त प्रकर ी आरोपीींववरुध्स को ती कारवाई करण्यात आली वा यीत आही ,

(३)

नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०९-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) ससर प्रकर ी तलासरी पोलीस ठा ी गुन्हा नोंस क्र. १५०/२०१५ भासववसीं कलम ३०७,

१२०(ब), १०९, ३५३, ३३२, ३४१, १४३, १४७, १४८, १४९, ४२७, ५०४, ५०६ प्रमा ी गुन्हा नोंस
करण्यात आला आही . याप्रकर ी ५ आरोपीींना अ्क कीली असन तयाींना न्यायालयीन कोठाी
मींतर कीली होती. सध्या आरोपी दस. ५/०१/२०१६ रोती तालमनावर सु्लीली आही त.
(३)

प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पूरुणे जतल्हा न्यायाजयाचा महत्वाचा ववभाग असजेल्या िौटुांबधि
न्यायाजयाची ामारत अपूरूणायवलेत असल्याधाधत

(५०)

३८३९९ (२१-०१-२०१६).

श्री.लभमराव तापूरिीर (खािवासजा), श्रीमती माधुरी लमसाी

(पूरवयती), श्री.ववतय िाीे (लशवातीनगर), श्री.योगेश टटीे िर (हापूरसर), श्री.तगदीश मुीीि
(वागाव शेरी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पु ी स्तल्हा न्यायालयाचा महतवाचा ववभाग असलील्या कौ्ुींबबक न्यायालयाची ामारत
अप य अववलीत आही, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, तनधीअभावी अप ायववलीत असलील्या कौ्ुींबबक न्यायालयाच्या ामारतीची काम
प य कर ीबाबत शासनानी को ती काययवाही कीली वा करण्यात यीत आही
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार ी काय आही त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (११-०२-२०१६) : (१) होय.
(२) लशवातीनगर, पु ी यीलील कौ्ुींबबक न्यायालयाच्या ामारतीच्या बाींधकामामध्यी नकाशी व
सींकल्पचचत्र यामधील मोयाया बसलामुीी व काही अपररहायय कार ाींमुीी ववलींब झालीला आही.
माही माचय २०१५ अखीरपयंत

या ामारतीमध्यी मुख्य बाींधकाम प य झालीली आही. या नवीन

तागीत कौ्ुींबबक न्यायालय वललाींतरीत करण्याकरीता ितनयचर व ातर सींकी य बाबीींची

वव.स. १४१ (34)
आवश्यकता आही . ससर ामारीच्या बाींधक
टीं ामाचा रु १६.६८ को्ी ातक्या अींसास्तत खचायचा
सुधाररत प्रशासकीय मान्यतीचा प्रवताव शासनास प्राप्त झालीला असन,

तयाबाबत शासन

तन य
य तनगयलमत करण्याचीकाययवाही करण्यात यीत आही . ससर ामारतीची बाींधकाम तवररत प य
करण्याबाबत आवश्यक ती काययवाही शासनाकान करण्यात यीत आही .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

ाॉ. अनांत िीसे

मुांधई.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवतक मद्र
ु ालय, मींब
ु ई.

