अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १६३ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मध्य नापूरू पाांधीााप ततहसी
(१

ााणे , ूाचूावती िोतव ी, पणेशूेा ूोल स

स्टे शन तसेच ूोल स िममचा-याांच्या ननवासस्थानाांचा नवीनीिरणाचा प्रस्ताव

१०१३ त१५-०१-२०१५ .

श्री.वविास िांु भारे तनापूूर मध्य :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मध्य नागपरर गाींीीााग ततससील ााे) , पाचपावली कोतवली, गे)शप)ा पोललस स््) शन
तस)च पोललस कममचा-याींच्या ननवासस्थानाींच्या नवीनीकरेाचा प्रस्ताव सावमिननक ााींीकाम
ववभाग मुींाईला पााववण्यात आल)ला आस) , स) खर) आस) काय,

(२) असल्यास, इींग्रिाच्या कातात ााींील)ल्या कोतवाली ााण्याची ख) खभाल पुरातव ववभागावर
सोपवली आस) , स) खर) आस) काय,

(३) असल्यास, सावमिननक ााींीकाम ववभागान) प्रस्ताव तयार क)ला आस) काय,
(४) असल्यास, सखर प्रस्तावाच्या अनु ग
ीं ान) कोेती कायमवासी करण्यात आली आस) ,
(५) नसल्यास, ववलींााच) कारे) काय आस) त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

त०६-०५-२०१६

:त१ ,

(२ ,

(३

व

त४

नागपरर

शसर

पोललस

आयुक्तालयातील आस्थापन)वरील पोलीस स््) शन तसलसल य)थील गाींीीााग, पाचपावली,
कोतवली व गे)शप)ा य)थील ननवासस्थाींनाची ख्
ु स्ती/डागागगुिीची आवयकता आस)

या

ननवासस्थानाींपक
ी ग गाींीीााग व गे)शप)ा य)थील ननवासस्थानाींची ख्
ु स्ती सावमिननक ााींीकाम
ववभागाकगरन करण्यात आली आस)

कोतवाली पोलीस स््) शनच्या इमारतीची ख) खभाल पुरातव ववभागाकग) सोपववण्यात

आल)ली नसरन ख) खभाल व ख्
ु स्तीची काम) सावमिननक ााींीकाम ववभागाकगरन करण्यात य)त
आस) त

िी ननवासस्थान) ख्
ु स्ती योय नासीत त)थ) सुीािरत खरसरचीनुसार नवीन ााींीकाम

प्रस्ताव तयार करण्यात य)तात
(५) प्रन उद्ावत नासी

___________

वव स १६३ त2
आददवासी आयुक्त िायाम य अमरावती माफमत ेे्यात आ ेया ूकरषेसेसांदभामत
(२

११३५ त१५-०१-२०१५ .

श्री.रवव राणा ताडनेरा :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) आदखवासी आयुक्त कायामलय अमरावती मा्मत े)ण्यात आल)ल्या लशषक, ललवपक पखाच)
ल)खी पिरष)खरम्यान अपर आयक्
ु त तATC) श्री वालता) याींना लाच े)ताींना पकगण्यात आल)
सोत), स) खर) आस) काय,

(२) असल्यास, सखर पिरषा प्रक्रिया रद्द क्न सखर अधीका-याींवर कोेती कायमवासी करण्यात
आली वा य)त आस) ,
(३) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त०४-०४-२०१६

:त१

व त२

स) खर) नासी

तकालीन अपर आयुक्त

श्री भास्कर वालतींा) याींना लशषक, ललपीक पखाच्या पिरष) खरम्यान अ्क करण्यात आल)ली
नसन
र याींना इमारत भाग)प्रकरेी लाच े)ताना पकगण्यात आल) आस)
पक्रिया रद्द करण्याचा प्रन उद्ावला नासी
(३

यामत
ु ) सखर भरती

दखग्रस य)थील आदखवासी ववभागाला आदखवासी मुलाींच्या शासकगय वसनतगस
ृ ाकिरता

भाड्यान) दखल)ल्या श्री नाराये म्सात्र) याींच्या इमातरीचा भाग)प्रस्ताव आयुक्त, आदखवासी ववकास
नालशक

याींच्या

कायामलयास

मींिरर सााी

पााववण्याकरीता

श्री भास्कर

वातीींा)

तभा व स)

तकालीन अपर आयुक्त, आदखवासी ववकास याींनी ्पय) २५,०००/- लाच)ची मागेी क्न ती

कननषा ललपीकामा्मत स्स्वकारली असरन याींच)ववरूध्ख लाचलच
ु पत प्रनताींीक अधीननयम,
१९८८ अींतगमत ्ीिरपररा पोलीस स््) शन य)थ) गु र नीं ३१७८/२०१ खाखल करण्यात आला आस)
गुन््याचा तपास सु् आस)

___________

ियाण-डोंबाव ी महानपरूाल िा ूकरसरात डांवूप नसयाााात
(३

५३३० त०८-०४-२०१५ .

श्री.अलमन ूटे

अॅड.यशोमती ाािूर तनतवसा , श्री.अब्द ु

तमुांाादे वी , प्रा.वर्ाम पायिवाड तधारावी ,

सत्तार तलस ोड , श्री.नसीम खान तचाांददव ी :

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

(१) कल्याे-गोंबावली मसानगरपाललका पिरसरात गींवपग नसल्यान) कल्याे-गोंबावली य)थील
कचराचा प्रन गींभीर सोत असल्याच) मास) िान)वारी, २०१५ मध्य) वा या सम
ु ारास ननखशमनास
आल), स) खर) आस) काय,
(२)

असल्यास,

कल्याे

-

गोंबावली

मसानगरपाललक)तील

पिरसरातील

कचरा

सोगववण्याााात शासनस्तराव्न कोेती कायमवासी क)ली वा करण्यात य)त आस) ,
(३) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?

समस्या

वव स १६३ त3
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त१०-०६-२०१६ :त१ सोय, स) अींशत: खर) आस)
(२

कल्याे-गोंबावली मसानगरपाललका पिरसरात कचरा समस्या सोगववण्याच्या अनु ींगान)

कल्याे-गोंबावली मसानगरपाललक)न) तयार क)ल)ल्या सववस्तर प्रकल्प असवालास “स्वच्छ भारत

अलभयान तनागरी ” अींतगमत मान्यता ख) ण्यात आली असरन यास अनस
ु ्न केंद्र व राज्य
शासनाचा पदसल्या सयाचा ननीी म्सेरन ्पय) १९.१४१७ को्ी ववतरीत करण्यातआल) आस) ,
(३ प्रन उद्ावत नासी

___________
ूुणे महानपरूाल िेती
(४

वीज अटिाव यांत्रणेती

१३३७५ त०७-०४-२०१५ .

यांत्रसामुग्री खरे दीती

श्री.ववजय िाळे तलशवाजीनपर :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पैरव्यवहाराााात
सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पुे) मसानगरपाललक)न) पाललक)च्या ४० इमारतीवर वीि अ्काव यींत्रेा उभारली असन
र

सखर यींत्रे)सााीच्या यींत्र सामग्र
ु ीत गीरयवयवसार लाल्यान) सखर खर) खीच्या चशकशीची मागेी,

सामास्िक सींस्थाींनी मास) ्)ुुवारी, २०१५ वा या खरम्यान लाचलच
ु पत प्रनताींीक ववभागाकग)
क)ली आस) , स) खर) आस) काय,

(२) असल्यास, याााात शासनान) चशकशी क)ली आस) काय, चशकशीअींती काय ननखशमनास आल)
व तदनु ींगान) कोेती कायमवासी करण्यात आली वा य)त आस) ,
(३) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त३०-०४-२०१६

:त१

पुे) मसानगरपाललक)त सींगनमतान) ननववखा प्रक्रिया

राावरन सुमार) ५ को्ी ७० लाख ्पयाींचा गीरयवयवसार करेार) ा) क)खार, अधीकारी व पखाधीकारी

याींच)वर कारवाई करण्यासींखभामत वविय कींु भार याींनी दखनाींक ०५ ०२ २०१५ रोिी पोलीस
उपायुक्त, लाचलुचपत प्रनताींीक ववभाग याींच)कग) अिम क)ला आस)
(२ व त३ प्रस्तुत प्रकरेी चशकशी सु् आस)

___________

नपरूकरर्द वणी हद्दीत येत अस ेया ियाण मांडूम सभापह
ा ाचे ााांधिामाााात
(५

१५३१० त०७-०४-२०१५ .

श्री.सांजजवरे ड्डी ाोदिुरवार तवणी :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

वेी

(स्ि यवतमात

नगरपिर ख) च्या

सद्दीत

य)त

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

असल)ल्या

कल्याे

मींगपम

सभागस
र म सोऊन ससा त) सात व े
ृ ाच) शासनान) करोग रूपय) खचम करून क)ल)ल) ााींीकाम पे
लाली असरन सुध्खा इमारतीचा कोेतासी उपयोग े)ण्यात आल)ला नासी, स) खर) आस) काय,

(२) असल्यास, याााात शासनान) चशकशी क)ली आस) काय, यानस
ु ार कल्याे मींगपम

सभागस
ृ ाचा उपयोग न करण्याची कारे) काय आस) त, तस)च सभागस
ृ ात ेाेीच) साम्राज्य
पसरल)ल) आस) , स) सी खर) आस) काय,

वव स १६३ त4
(३) असल्यास, कल्याे मींगपम सभागस
ृ ाच्या इमारतीचा उपयोग करण्याकरीता कोेती
कायमवासी क)ली वा करण्यात य)त आस) ,

(४) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त१५-०६-२०१६

:त१

व त२

नगरपिर ख वेीच्या सद्दीत य)त असल)ल्या

कल्याे मींगपाच्या ााींीकामाकरीता सदयस्स्थतीत ूकरे ६३ २४ लाख ्पय) खचम लाला आस)

सखर इमारतीच) कींु पे लभींतीच) काम सु् असरन इमारत ख्
ु स्तीचा कायामख)श ख) ण्याची प्रक्रिया
नगरपिर ख स्तराव्न स्
ु आस)

सखर इमारतीच) ववदयत
ु ीकरे करण्याकरीता अींखािपत्रक)

मींिुरीसााी साखर क)ली असल्याच) मुख्याधीकरी, नगरपिर ख वेी याींनी नमरख क)ल) आस)

सखर इमारतीमध्य) उपरोक्त सुववीा नसल्यामुत) इमारतीचा उपयोग े)तला नासी सी ााा

खरी आस)

इमारतीच) ववदयत
ु ीकरे लाल) नासी व क्रकरकोत ख्
ु स्ती करे) आवयक आस) सखर

सभागस
ु ) कासी प्रमाेात
ृ स्वच्छ क)ल) असरन ााींीकामाच) क्रकरकोत काम सु् असल्यामत
ााींीकाम सादसय, म्) िरयल यादाकाेी आस) त) वगतता सभागस
ृ ात ेाेीच) साम्राज्य नासी

(३ कींु पे लभतीच) काम सु् आस) इमारत ख्
ु स्तीच्या ननववखा मींिरर लाल्या असरन कायामख)श
ख) ण्याची कायमवासी नगरपिर ख स्तराव्न सु् आस)

ववदयुतीकरे करण्यास अींखािपत्रक)

ताींबत्रक मींिरर ीस साखर क)ली असल्याच) मख्
ु याधीकारी याींनी नमख
र क)ल) आस)

(४ ूकास्मक शसर-+ ववकास योिना ननीीतरन सखर खचम करण्यास सींचालक, नगर रचना,

पुे) याींची प्रशासकगय मींिररी प्रात लाल्यानींतर सखर काम वरीत पुेम करण्यात य)ईल अस)
नगरपिर ख) च्या असवालात नमरख आस)

___________

मुांाई ूो ीस मुख्या य व ूो ीस रुग्णा याती
(६

१७९०८ त१२-०८-२०१५ .

श्री.जजतेंद्र आव्हाड तमुांरा ा िळवा , श्री.शलशिाांत लशांदे तिोरे पाव ,

श्री.हनुमांत डोळस तमाळलशरस , श्री.जयांत ूाटी
श्री.भास्िर

जाधव

तपह
ु ापर ,

डॉक्टराांची सात ूदे करक्त असयाााात

श्री.वैभव

वूचड

तइस् ामूूर , श्री.रमेश िदम तमोहोळ ,

तअिो े ,

श्री.ूाांडुरां प

ारोरा

तशहाूरू :

सन्माननीय सावमजननि आरोग्य आणण िुटुांा ियाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१ मुींाई पोलीसाींच्या आरोयाच्या तिारीवर उपचार करण्यासााी पोलीस मुख्यालय व पोलीस
्ेालयातील गॉक््राींची सात पख) िरक्त आस) त, स) खर) आस) काय,

(२ असल्यास, उक्त पख) भरण्याााात कोेती कायमवासी क)ली वा करण्यात य)त आस) ,
(३ असल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
डॉ.दीूि सावांत त०६-०४-२०१६ :त१ अींशत: खर) आस)
सावमिननक आरोय ववभागाच्या अखयािरतील मींा
ु ई शसर व उपनगरातील पोलीस

कायामलयाशी सींाींधीत पोलीस खवाखान) /डा ्ेालय), शवववच्छ) खन केंद्र) , कारागस
ृ इयाखी
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दाकाेी वीदयकगय अधीकारी ग्-अ सींवगामच्या ूकरे ४१ मींिरर पखाींपीकग ३८ पख) भरल)ली
असरन ३ पख) िरक्त आस) त
(२

उवमिरत िरक्त पख) नवीन ननयक्
ु या व आगामी सवमसाीारे ाखल्याींच्या माध्यमातन
र

भरण्याच) प्रयन आस) त

(३ प्रन उद्ावत नासी
___________
उरण तजज.रायपड येथी

ाीूीसीए

प्रिूाजवळ पॅस टँ िरखा ी अनेि

टॅ िरचा ि स्टोव्ह ूेटवून जेवण ानववत असयाााात
(७

२१३५० त१२-०८-२०१५ .

श्री.प्रशाांत ाािूर तूनवे

, श्री.समीर िुणावार तदहांपणेाट :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उरे तस्ि रायगग य)थील द्रोेाधगरी नोगमीील भेंगखत गाव त) ाीपीसीूल या लसगकोच्या
मागामवर रस्याच्या खोन्सी ाािरला मोयाया प्रमाेात ्र कर उभ) क)ल) िात असल्याच) मास) म),
२०१५ मध्य) वा या सम
ु ारास ननखशमनास आल) आस), स) खर) आस) काय,

(२) असल्यास, उक्त ग्रामपींचायतीच्या सद्दीमध्य) ाीपीसीूल प्रकल्प आस) या प्रकल्पात गरस
लसललींगरमध्य) गरस भरण्याच) काम करण्यात य)त) तस)च त)थ) उ्या असल)लया गरस ्र करखाली
अन)क ्र करचालक स््ोयवस प)्वरन ि)वे ानववत असतात यामत
ु ) मोाा अपेात सोण्याची
शक्यता आस), स) सी खर) आस) काय,

(३) असल्यास, अपेात ्ातण्यासााी उक्त प्रकरेी चशकशी क्न कोेती कायमवासी क)ली वा
करण्यात य)त आस) ,
(४) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त३०-०३-२०१६ :त१ सोय
(२ सोय
(३

ाीपीसीूल त) भ)गखतगाव खरम्यान लसगकोच्या खत
ु ्ाम रस्यावर उ्या असल)ल्या ्र कर

चालकाींवर उरे वासतक
शाख)कगरन मो वा का
र

कलम १२२/१७७ नुसार ५४ वासनाींवर गुन्स)

खाखल करण्यात आल) याींच्याकगरन तगिोग शुल्क ् ५,४००/- वसरल करण्यात आल) आस)

सखर प्रकरेी कींपनीच) मरन)िर याींना खषता े)े)ााात उरे वासतक
र शाख)न) कतववल) असन
र

अशी ााा ननखशमनास आल्यास कायख) शीर कारवाई करण्याच्या सच
र ना ाी् अधीकारी/डाकममचारी
व गस्तीच्या कममचाऱयाींना ख) ण्यात आल्या आस) त
(४ प्रन उद्ावत नासी
___________
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राज्यात ववनाूरवाना सुरषेसा एजसीज िायमरत असयाााात
(८

२१९३७ त१२-०८-२०१५ .

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहू

िु

तदौंड :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पुे) शसरासस सींपरेम राज्यात ववनापरवाना सुरषा ूिन्सीि कायमरत असल्याची ााा मास)
म), २०१५ मध्य) वा या खरम्यान ननखशमनास आली आस) , स) खर) आस) काय,

(२) असल्यास, पुे) शसरात नवलता ग्रुप व इतर सुरषा गागम सींस्थाींवर मास) म), २०१५ मध्य)
वा याखरम्यान कायमवासी करण्यात आली आस) , स) सी खर) आस) काय,

(३) असल्यास, याााात शासनान) चशकशी क)ली आस) काय, चशकशीत काय ननषपन्न लाल) व
तखनींतर कोेती कायमवासी क)ली वा करण्यात य)त आस) ,
(४) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त१२-०४-२०१६ :त१ सन २०१० त) २०१५ या कालावीीत राज्यात ूकरे
१४६ ववनापरवाना खािगी सरु षा यींत्रेा आढतरन आल)ल्या आस) त

(२ व त३ नवलता ग्रुप, पुे) याींनी नवीन खािगी सुरषा अलभकरे परवाना लमते)सााी दख

१४.०७.२०१५ रोिी पोलीस आयुक्त, पुे) शसर याींच्याकग) अिम क)ल)ला आस) तथावप सखर सुरषा
ूिन्सीला अदयापी परवाना दखला नसल्यान) कारवाई करण्याचा प्रन उद्ावत नासी

तथावप, चशकशीअींती राज्यात अन्य दाकाेी १४६ ववनापरवाना खािगी सरु षा यींत्रेा

अलभकरे) तववननयमन

अधीननयम, २००५ मीील तरतरखीप्रमाे) खीं गामक कारवाई करे)त

य)ऊन गुन्स) खाखल करण्यात आल) आस) त
(४ प्रन उद्ावत नासी

___________
राज्याती
(९

ूो ीसाांच्या वेतनाती

२२६७५ त१२-०८-२०१५ .

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुनन

तफावत दरु िर्याााात

लशांदे तवरळी :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१ राज्यात मससल
र व पोलीस कममचारी व अधीकारी याींच्यातील पखाींच्या श्र)ेी समान असरन
ख) खील ससायवया व)तन आयोगानुसार पोलीस कममचारी व अधीकारी याींना मससरल ववभागाप)षा
कमी व)तन लमतत आस) , स) खर) आस) काय,

(२ असल्यास, व)तनातील त्ावत खरु करण्याकिरता कोेती कायमवासी करण्यात आली वा य)त
आस) ,

(३ नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त२०-०४-२०१६ :त१ पोलीस लशपाई त) ससायक पोलीस ननरीषक या पखाींशी
मससरल

ववभागातील

समकष

असल)ल्या

पखाींच्या

करण्याााातचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आस)

तल
ु न)त

समतुल्य

व)तनश्र)ेी

मींिरर

वव स १६३ त7
(२ प्रन उद्ावत नासी
(३ प्रन उद्ावत नासी

___________

वाांद्रे तूूवम मुांाई येथी

डॉ.ाााासाहे ा आांाडेिर उद्यानामध्ये डॉ.ाााासाहे ा

आांाडेिर याांचा ूूणामिाती ूुतळा ासवव्याााात

(१०

२६११२ त११-०८-२०१५ .

श्रीमती तप्ा ती सावांत तवाांद्रे ूूवम :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मींा
ु ई

शसरातील

वाींद्र)

तपव
र म

स्िल्साधीकारी

कायामलयासमोर

सन्माननीय मुख्यमांत्री
गॉ ाााासास) ा

आींाग)कर

उदयानामध्य) प परज्य भारतरन गॉ ाााासास) ा आींाग)कर याींचा पे
र ामकृती पुतता ासववण्यास
परवानगी ख) ण्यात यावी अशी मागेी स्थाननक लोकप्रनतननीीींनी दखनाींक १० डगस)ार, २०१३
आणे दखनाींक १ िान)वारी, २०१४ रोिी मा मुख्यमींत्री मसोखयाींकग) ूका पत्रायवखार) क)ली आस) , स)
खर) आस) काय,

(२) असल्यास, या प्रकरेी शासनान) कोेता ननेमय े)तला आस) व यानु ींगान) पुढ) कोेती
कायमवासी क)ली आस) वा करण्यात य)त आस) ,

(३) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त व याााातची सदयःस्स्थती काय आस) ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त०७-०४-२०१६ :त१ सोय,
(२

व त३

शासन ननेमय दखनाींक २.२.२००५ अनुसार पुतता उभारण्यासााी स्िल्साधीकारी

याींच्या अध्यषत)खालील सलमतीची लश्ारस आवयक आस)
याींनी याींच्या दख

स्िल्साधीकारी, मुींाई उपनगर

८.१२.२०१४ च्या पत्रान्वय) मा सवोच्च न्यायालयान) ूका प्रकरेामध्य)

सावमिननक वापराच्या िाग)त पत
ु ता उभारे)त य)ऊ नय)

अस)

ननखे श दखल)

असल्यान)

गॉ ाााासास) ा आींा)गकर उदयानामध्य) पुतता ासववण्याचा प्रस्ताव साखर क)ल)ला नासी अस)
कतववल) आस)

___________
राज्याती

(११

२८५०० त२१-०१-२०१६ .

सुरषेसा रषेसिाांच्या माप्याांााात
श्री.अनन

िदम तननफाड , अॅड.भीमराव धोंडे तआष्ट्टी :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

त१ राज्यातील पोललसाींवरील ताे कमी करण्यासााी मसाराषर राज्य सुरषा मींगताची स्थापना
करण्यात आली असरन सखर मींगतामा्मत भरती क)ल)ल) सुमार) अगीच सिार कममचारी कत्राीं्ी
स्व्पात कायमरत असरन याींना कमी व)तन ख) ण्यात य)त,) स) खर) आस) काय,

त२) असल्यास, सखर सरु षा रषकाींनी मींगतात सामावन
े)ण्याच्या मागेीसााी मींा
र
ु ईतील
आलाख मीखान य)थ) मोचाम काढला सोता, स) सी खर) आस) काय,

त३) असल्यास, खासगी सुरषा रषकाींच्या मागण्याींसींखभामत शासनान) कोेती कायमवासी क)ली वा
करण्यात य)त आस) ,

त४) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस त१२-०५-२०१६ :त१ स) खर) नासी
मसाराषर राज्य सुरषा मसामींगताच्या अधीनस्त असल)ल्या सुरषा ालात २०६९ सुरषा

रषक कींत्रा्ी स्व्पात कायमरत असन
र याींना सींचालक मींगतान) ननस्चत क)ल)ल्या खरान) याींना
व)तन ख) ण्यात य)त)

(२ मसाराषर सुरषा रषक आेागी या सींे्न)च्या वतीन) दख २८.१०.२०१५ रोिी आलाख मीखान,
मुींाई या दाकाेी सुरषा रषक मींगत, ास
ृ न्मुींाई आणे ााे) स्िल्सा तउदयोग, उिाम व कामगार

ववभागाच्या ननयींत्रेाखालील यातील नोंखीत सुरषा रषकाींना तु्पि
ु ी पगारवाढ व थकगत व)तन
या सींखभामत तस)च सरु षा रषक अधीननयम १९८१ च्या कायदयामध्य) सोऊ ेातल)ल्या ाखलाला
ववरोी करण्यासााी सखर मोचाम आयोस्ित करण्यात आला सोता

(३ उदयोग, उिाम व कामगार ववभागाकगरन सुरषा रषक मींगत, ास
ृ न्मुींाई आणे ााे) स्िल्सा
या मींगतामीील नोंखीत सुरषा रषकाींच) मरत व)तन व इतर भत) लमतरन ् १,५२०/- इतकग
व)तनवाढ लागर क)ल)ली आस)

तस)च सरु षा रषक अधीननयम १९८१ मध्य) ाखल करे)ााात

अदयाप शासनान) म्सेि)च उदयोग, उिाम व कामगार ववभागान) ननेमय े)तल)ला नासी
(४ प्रन उद्ावत नासी
___________
मोरा ाांदर ते मांा
ु ई भाऊचा धक्िा हा ज प्रवास
िरणा-या प्रवाशाांना होणा-या पैरसोईााात

(१२

२८७१३ त२१-०१-२०१६ .

श्री.मनोहर भोईर तउरण , श्री.भरतशेा पोपाव े तमहाड :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उरे पिरसरातरन मुींाईला िाण्यासााी मोरा ाींखर त) मुींाई भाऊचा ीक्का सा िलप्रवास

करेा-या प्रवाशाींना ि)्ीवर न)समी खग
गंध ी, वपण्याच्या पाण्याची यवयवस्था नसे), वीि गाया
ु ी
सोे), पु्

व स्स्त्रयाींसााी शशचालय) नसे) अशा ववववी समस्याींना तोंग दयाव) लागत

असल्यान) याााातच्या तिारी प्रवाशाींनी मास) ऑगस््, २०१५ च्या सुमारास मोरा ाींखर ननिरषक
याींच्याकग) क)ल्या आस) त, स) खर) आस) काय,

(२) असल्यास, उक्त तिारीनस
ु ार कोेती कायमवासी क)ली वा करण्यात य)त आस) ,
(३) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस त३०-०५-२०१६ :त१ व त२ स) खर) नासी तथावप मोरा ि)्ीवर खग
गंध ी पस्
ु ी
नय) म्सेरन खररोि ि)्ीची पाेी मा्न सा्सा्ाई करण्यात य)त) प्रवाशाींकरीता वपण्याच्या
पाण्याची यवयवस्था व ि)्ीवर लाई् यवस्था करण्यात आली आस)
स्स्त्रयाींकरीता शशचालयाची सवु वीा उपलब्ी आस)
(३ प्रन उद्ावत नासी

___________

तस)च ि)्ीवर पु्

व
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अच ूूर ववधानसभा मतदारसांेात शहीद स्मारिाांच्या दरु
ु स्तीााात
(१३

२८९०५ त२०-०१-२०१६ .

श्री.ओमप्रिाश ऊफम ाच्चू िडू तअच ूूर :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१ अचलपरर ववीानसभा मतखारसींेात शसीख स्मारकाींच्या ख्
ु स्तीााात स्थाननक ववीानसभा
सखस्य, अचलपरर याींनी शासनाकग) दखनाींक १५ िन
र , २०१५ रोिी पत्रादवार) मागेी क)ली आस) ,
स) खर) आस) काय,
(२

असल्यास,

शासनाकगरन

अमरावती

स्िल््यातील

मागववण्यात आली आस) , स) सी खर) आस) काय,

ख्
ु स्तीिोग

स्मारकाींची

मादसती

(३ असल्यास, स्िल्साधीकारी अमरावती याींचक
) गरन याााातचा असवाल शासनास प्रात लाला
आस) काय,
(४

तस)च दखनाींक २४ ्)ुुवारी, २००६ च्या शासनननेमय अन्वय) २०६ सुतामा स्मारकाींच्या
ख) खभाल ख्
ु स्तीची सदयस्स्थती काय आस) व शासनान) या ख्
ु स्तीकामाींकिरता मींिुरी आणे
ननीी उपलब्ी क)ला आस) काय,

(५ नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त१०-५-२०१६ :त१ सोय
(२ सोय
(३ सोय
(४

ननयोिन ववभागाच्या दखनाींक २४.०२.२००६ च्या शासन ननेमयान्वय) २०६ सुतामा
स्मारकाींच्या ख्
ु स्तीचा खचम स्थाननक आमखार ववकास कायमिमाींतगमत करण्यास मींिुरी दखलेंली

आस) सखर शासन ननेमयानुसार प्रय)क सुतामा स्मारकाच्या ख्
ु स्तीची कमाल मयामखा प्रय)कग
् ५.०० लष इतकग ारववण्यात आली आस) सुतामा स्मारकाच्या वाव क
म
ख) खभाल व
पिररषेासााीच्या तरतरखी यवयनतिरक्त, अमरावती स्िल््यातील १० सुतामा स्मारकाींच्या
ख्
ु स्तीसााी ूकरे ् ४३,१०,००० इतका ननीी सन २०१५-१६ मध्य) स्िल्साधीकारी, अमरावती
याींनी उपलब्ी क्न दखल)ला आस)
(५ प्रन उद्ावत नासी

___________
व्यवसाय लशषेसण व प्रलशषेसण ववभापाती
(१४

२९१९४ त२१-०१-२०१६ .

करक्त ूदाांााात

श्री.ववजय रहाांपडा े तनतरोडा :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) यवयवसाय लशषे व प्रलशषे ववभागातील पख) िरक्त आस) त, स) खर) आस) काय,
(२) असल्यास, सन २०१० पासरन कोेतीसी पख) भरण्यात आली नासी, स) सी खर) आस) काय,

(३) असल्यास, लशषक कममचारी नसल्यामत
ु ) प्रलशषेाथीच) नुकसान सोत आस), स) सी खर) आस)
काय,
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(४) असल्यास, सन २०११ व २०१४ मध्य) िरक्त पख) भरण्यासााी ववभागामा्मत िासीरात
ख) ण्यात आली सोती व सखर पिरषा े)ण्यात आल्या नासी, स) सी खर) आस) काय,
(५) असल्यास, िरक्त पख) भरण्यासााी शासनान) कोेती कायमवासी क)ली वा करण्यात य)त आस) ,
(६) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त०१-०६-२०१६

:त१

अींशत: खर) आस)

यवयवसाय लशषे व प्रलशषे

सींचालयाींतगमत कायमरत शासकगय सींस्था/डाकायामलयातील ननयलमत व)तनश्र)ेीतील १४६२७ पखाींपीकग
११६५७ पख) भरल)ली असन
र २९७० पख) त२० ३०% िरक्त आस) त

(२) स) खर) नासी सन २०१० मध्य) िादसरात ख) वरन ४८३ पख) व सन २०११ मध्य) िादसरात ख) वरन
४१७ पख) भरण्यात आली सोती व २०१४ मध्य) पख) भरण्याााात िादसरात ख) ण्यात आली असरन
पख) भरण्याची कायमवासी सु् आस)

(३) स) खर) नासी सींस्था स्तरावरील िरक्त पखाींवर तालसका/डाप्रनतननयक्
ु तीन) पयामयी लशषकाींची
न)मेरक क्न प्रलशषे सु् आस)

(४) स) खर) नासी सन २०१० व २०११ मध्य) पख) भरती करण्यात आली आस) तस)च २०१४
मध्य) पख) भरण्याााात िादसरात ख) ऊन पिरषा े)ण्यात आली असरन पख) भरण्याची पुढील
कायमवासी सु् आस)

(५) सन २०१४ मध्य) ननयलमत व)तनश्र)ेीतील ७०२ िरक्त पख) व ाोक व)तनावरील ४३० िरक्त
पख) भरण्यासााी िादसरात दखली असरन यापीकग ननयलमत पखाींची ल)खी पिरषा दख २२.११.२०१५
रोिी े)ण्यात आली आस)

(६) पख) भरण्याची कायमवासी सु् असल्यामत
ु ) प्रन उद्ावत नासी
___________

खटाव तजज.सातारा ता ुक्यात हुतात्मा स्मारिाांची दरु वस्था झायाााात
(१५

३०५०० त१६-०१-२०१६ .

श्री.सांग्राम थोूटे तभोर , श्री.अब्द ु

श्री.जयिुमार पोरे तमाण , श्री.अलमन ूटे
सत्तार तलस ोड :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

तमुांाादे वी ,

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१ ख्ाव तालुक्यात ससा दाकाेी सुतामा स्मारकाींची उभारेी करण्यात आली आस) , मात्र या
स्मारकाींना सरु षा कवच नासीत, तस)च स्मारकाींच्या खरु वस्थ)मत
ु ) स्मारक म्सेि) गावातील
नन्दयोगी लोकाींच) स्थान व ववश्राींतीस्थान ानल) असल्याच) मास) स्ें ार, २०१५ मध्य) वा या
खरम्यान ननखशमनास आल) आस) , स) खर) आस) काय,
(२ असल्यास, शासनान) सखर स्मारकाींच्या दाकाेी सुरषारषक न)मण्यासस याींच्या ख) खभाल
ख्
ु स्तीसााी कोेती कायमवासी क)ली वा करण्यात य)त आस) ,
(३ नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस त१७-०५-२०१६ :त१ स) खर) नासी
सातारा स्िल््यातील ख्ाव तालक्
ु यामध्य) वगुि, कतीं ाी, वीमनगग, पुस)सावती, वगगाव,

उीं ची ााे) या दाकाेी सुतामा स्मारक) आस) त या स्मारकाच्या ष)त्राभोवती लभींतीच कींु पन
अस्स्तवात आस) तसच) सवम सुतामा स्मारक) सुस्स्थतीत असरन याींच्या सभोवती सींरषक लभींती
व खरवाि) लावण्यात आली आस) त

(२ सुतामा स्मारकाींच्या ख) खभाल व ख्
ु स्तीची काम) ग् ववकास अधीकारी, पींचायत सलमती
याींच) दवार) करण्यात य)तात सखर सुतामा स्मारक) राषरीय से व समारीं भ सािर) करण्यासााी
उपलब्ी क्न ख) ण्यात य)तात
(३ प्रन उद्ावत नासी

___________
राज्यात फेरीवा ा धोरण ननजश्चत िर्याााात

(१६

३०६९६ त२३-१२-२०१५ .

श्री.जयांत ूाटी

तइस् ामूूर , श्री.जजतेंद्र आव्हाड तमुांरा ा

िळवा , श्री.वैभव वूचड तअिो े , श्री.पणूत पायिवाड तियाण ूूवम :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ्)रीवाला ीोरे ननस्चत करण्याााात सनान) प्रक्रिया परेम क)ली आस) काय,
(२) नसल्यास, ती क)यवसापयगंधत परेम करण्यात य)ेार आस) ,

(३) असल्यास, खरम्यान वाढत िाेाऱया अनधीकृत ्पऱया, खक
ु ान) यावर कारवाई ााात
शासनाच) ीोरे काय आस) ,

(४) असल्यास, केंद्र शासनान) ्)रीवाला ीोरेात सुचववल)ल्या सच
र ना कोेया आस) त,
(५) असल्यास, सी
ु ारीत ्)रीवाला ीोरे राज्यात कीी पयगंधत अींमलात य)ईल ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त१३-०६-२०१६
सींरषे व पथ वविग ववननयमन

:त१

व त२

केंद्र शासनाच्या पथ ववि)ता तउपस्िवीका

अधीननयम, २०१४ च्या कलम ३६ अन्वय) ननयम

करण्यासााी प्रा्प ननयम प्रलसध्ख करण्यात आल) असन
र , या अनु ींगान) प्रात सरकती व
सुचना ववचारात े)ऊन ननयम अींनतम करण्याची कायमवासी शासन स्तरावर सु् आस)

सखर

ननयम अींनतम लाल्यानींतर उपरोक्त अधीननयमाच्या कलम ३८ अन्वय) योिना तयार करण्यात
य)ेार आस)
(३ पथ वविता तउपस्िवीका सींरषे पथ वविग ववननयमन अधीननयम, २०१४ च्या कलम ३६
व ३८ अन्वय) अनि
ु म) ननयम व योिना अींनतम लाल्यानींतर यातील तरतख
ु ीनस
ु ार कायमवासी
करण्यात य)ईल
(४

केंद्र शासनान) पथ ववि)ता तउपस्िवीका सींरषे व पथ वविग ववननयमन

२०१४ मध्य) पुढील प्रमख
ु ाााीींचा समाव)श आस) :(१) शसर ्)रीवाला सलमती स्थापन करे)

(२) तिार ननवारे सलमती स्थापन करे)
(३) ्)रीवाल्याींच) सवेषे करे)
(४) ्)रीवाल्याींना प्रमाेपत्र ख) े)

अधीननयम,
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(५) ्)रीवाल्याींना ओतखपत्र ख) े,) इयाखी
(५ पथ ववि)ता तउपस्िवीका सींरषे व पथ वविग ववननयमन अधीननयम, २०१४ च्या कलम
३६ व ३८ अन्वय) अनि
ु म) ननयम व योिना अींनतम लाल्यानींतर याींची अींमलािावेी
करण्यात य)ईल

___________

राज्याती
(१७

औरां पाााद जजहयाचे सांभाजीनपर असे नामिरण िर्याााात

३०८५४ त२३-१२-२०१५ .

सावे तऔरां पाााद ूूवम :

श्री.अजय चौधरी तलशवडी , श्री.सनु न

लशांदे तवरळी , श्री.अतु

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील औरीं गाााख स्िल्सयाच) सींभािीनगर अस) नामकरे करण्याचा प्रस्ताव १९९५ त)
१९९९ या कालावीीत लशवस)ना भािपा युतीच) सरकार राज्यात असताना ववचाराीीत सोता स)
खर) आस) काय,

(२) असल्यास, औरीं गाााखच) सींभािीनगर स) नामकरे १९९९ त) २०१४ या कालावीीतील
शासनान) न क)ल्यामत
ु ) औरीं गाााखच) सींभािीनगर अस) नामकरे करण्याााची मागेी राज्य

शासनाकग) भािप-लशवस)ना युतीच्या खासखार व आमखाराींनी मा मुख्यमींत्री, मा मससरल मींत्री
याींच्याकग) ननव)खनादवार) नुकतीच क)ली आस) स) खर) आस) काय,

(३) असल्यास, सखर मागेीच्या अनु ींगान) शासनान) आतापयगंधत काय ननेमय े)तला आस) वा
यासााी क्रकती कालावीी लागेार आस) ,

त४ नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त०६-०५-२०१६ :त१ सोय
(२ सोय
(३ व त४ औरीं गाााख ववभाग, स्िल्सा, तालुका, गाव व शसराच) सींभािीनगर अस) नामकरे
करण्याााात अनुिम) मससरल व वन ववभाग व नगर ववकास शासनान) दखनाींक ९.११.१९९५

रोिी प्रा्प अधीसच
र ना प्रलसध्ख क)ली सोती यावव्ध्ख मा सवोच्च न्यासलयात याधचका खाखल
करण्यात आली सोती

गाव/डाशसराच) नाव ाखलण्याचा वव य केंद्र शासनाच्या अखयािरतील

असरन तो राज्यशासनाच्या अधीकार कष)त य)त नासी

यामुत) दखनाींक २७/६/२००१ रोिी

लाल)ल्या मींबत्रमींगताच्या ाीाकगतील ननेमयानस
ु ार मससरल व वन ववभाग व नगर ववकास

ववभागान) अनुिम) दखनाींक ६.९.२००१ व दखनाींक ३.१०.२००१ च्या अीसरचन)दवार) दखनाींक
९.११.१९९५ रोिी प्रलसध्ख क)ल)ल्या प्रा्प अधीसरचना रद्द क)ल्या
क)ल्यामत
ु )

मा

यखर अधीसरचना रद्द

सवोच्च न्यायायान) दखनाींक १९.१२.२००२ रािी प्रस्तत
याधचका ननकाली
ु

तDismiss) काढली आस)

गाव/डाशसराच) नाव ाखलण्याचा वव य केंद्र शासनाच्या अखयािरया य)तो गावाच) नाींव
ाखलण्यासींखभामत केंद्र सरकारच्या गस
ृ मींत्रालयान) याींच) पत्र िमाींक ५३/१३० दखनाींक ११
स्ें ार, १९५३ अन्वय) मागमखशमक तव) ारवरन दखल)ली आस) त यानुसार ववभागीय आयुक्त
औरीं गाााख याींच्याकगरन औरीं गाााखच) सींभिीनगर अस) नामकरे करण्याचा प्रस्ताव नयवयान)
मागवरन पुढील कायमवासीची दखशा ननस्चत करता य)ईल

___________
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नापूूराती
(१८

सेलमनरी दहस भापाती

३०९६८ त२१-०१-२०१६ .

श्री.अलमन ूटे

तमुांाादे वी :

सीाीआयच्या िायाम या ा आप

श्री.सुनन

िेदार तसावनेर , श्री.अब्द ु

ापयाााात
सत्तार तलस ोड ,

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

त१ नागपरर य)थील स)लमनरी दसल्स भागात ूका सींकुलातील सीाीआयच्या कायामलयाला आग
लागरन अन)क मसवाच्या ेो्ाळयाींचा तपासाच्या ्ाईल, सींगेक ितरन खाक लाल) असरन या
आगीत अन)क मसवपरेम प्रकरेाींतील पुराव)सी िताल्याच) मास) ऑगस््, २०१५ मध्य) वा या
खरम्यान ननखशमनास आल) आस) , स) खर) आस) काय,

(२ असल्यास, उपरोक्त े्न)ची शासनान) चशकशी क)ली आस) काय, चशकशीत काय ननषपन्न
लाल) व यानुसार कोेती कारवाई क)ली वा करण्यात य)त आस) ,
(३ नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त०४-०५-२०१६

:त१

स)लमनरी दसल्स भागात केंद्रीय अन्व) े ब्यररोच्या

कायामलयास दख ५ ८ २०१५ रोिी आग लागल्याची े्ना ेगल)ली आस)

(२ या े्न)ची ाा्ीखखान स््) शन य)थ) आकस्स्मक ितीत ि १४/२०१५ अन्वय) नोंख े)ण्यात
आल)ली आस)

या आगीत सींगेक मॉनन्र, वातानुकुललत मलशन, ूलईगी ्ीयवसी, स्यवसगीओ

कान््रन्स करम)रा, मायिोयवस) व ओयवसन क्रिि, खुच्याम, सो्ा, स््र बालायलर, वप्रीं्र, ्) लल्ोन,
्ाईपराय्र मलशन, सींगेक, स)् ऑप ाॉक्स, ्) ाल, ्रन, नो्ीस ाो्म, पस्
ु तक), वॉ्र कुलर,
सींगेक ्) ाल इ वस्तरींसस साीारेपे) ् ६८,००,०००/- च) नुकसान लाल) आस) आगीच) न)मक)
कारे स्पष् लाल)ल) नासी या े्न)चा अधीक तपास सु् आस)
(३ प्रन उद्ावत नासी

मदह ाांवरी

अत्याचारा ा आळा ेा ्यासााी माजी या.चांद्रशेखर धमामधधिरी याांच्या

अध्यषेसतेखा ी
(१९

___________

सलमतीने िे ेया लशफारसीांची अांम ाजावणी िर्याााात

३२१३६ त१२-०१-२०१६ .

ूोतनीस तिल ना :

श्री.सुनन

लशांदे तवरळी , अॅड.भीमराव धोंडे तआष्ट्टी , श्री.सांजय

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सन २०१० मध्य) मदसलाींवरील अयाचाराला आता ेालण्यासााी मािी न्या चींद्रश)खर
ीमामधीकारी याींच्या अध्यषत)खालील सलमती न)मण्यात आली आस) , स) खर) आस) काय,
(२) असल्यास, सखर सलमतीन) शासनास असवाल साखर क)ला आस) काय,
(३) असल्यास, सखरसर असवालातील लश्ारसीींच) थोगक्यात स्व्प काय आस) ,
(४) असल्यास, सखरसर सलमतीच्या लश्ारसीींची ताकात अींमलािावेी
शासनाकगरन आितागायत कोेती कायमवासी करण्यात आली वा य)त आस) ,

करण्याााात

(५) नसल्यास, उक्त प्रकरेी सोत असल)ल्या ववलींााची सवमसाीारे कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त१२-०५-२०१६ :त१ सोय
(२ सोय
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(३

सलमतीन) साखर क)ल)ल्या असवालात मदसलाींवरील व ाालकाींवरील अयाचार सींाींधीत

प्रचललत कायख) व ननयमात आवयक ाखल, अनीनतक यवयापार प्रनताींीक कायदयाप्रमाे)
कारवाई करताना घ्यावयाची कातिी व याची अींमलिावेी, सुींगााती, मदसलाींच्या मखतीकरीता
मखत केंद्र, कामाच्या दाकाेी सोेाऱया लैंधगक सतावेीस प्रनताींी, ्ास्् रर को्म , मदसला
पोलीसाींच्या िरक्त िागा भरे), मदसलाींसााी स्वतींत्र ्ॉयल)्, इयाखी ववववी लश्ारशीींचा
समाव)श आस)
(४ सलमतीन) साखर क)ल)ल्या लश्ारशीवर सींाींीीत ववभागाींकगरन कायमवासी करण्यात आली आस)
व य)त आस)

(५ प्रन उद्ावत नासी
राज्याती
(२०

___________

िारापह
ा ाती

ववववध उत्ूादने शासिीय ववभापाांमाफमत खरे दी िर्याााात

३२८६० त२१-०१-२०१६ .

श्री.योपेश तााूू ेो ू तदे वळा ी :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

त१) राज्यातील कारागस
ृ ात ्ननमचर, सतरीं ज्या, तागपत्रयाींलशवाय क्र्न)ल व तसम खिेखार
उपाखन)

ानववण्यात

य)तात

परीं तु

शासनाच) ववववी

ववभाग

कारागस
ृ ातील

उपाखन

वापरण्याऐविी ाास) रील उपाखन खर) खीत करीत असल्यान) शासनाच्या ऑगमर लमतववे)
कारागस
ृ ापुढील समस्या ानत आस), स) खर) आस) काय,

(२) राज्यातील ववववी ववभागाींना कारागस
ृ ातील उपाखन) खर) खी करण्यास ाींखी ेातल)ली आस)
काय, असल्यास, याची कारे) काय आस) त,

(३) असल्यास, कारागस
ृ ातील ववववी उपाखन) शासकगय ववभागाींनी खर) खी करण्याााात कोेती
कायमवासी क)ली वा करण्यात य)त आस) ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस त२०-०४-२०१६ :त१ राज्यातील कारागस
ु ारकाम,
ृ ात १ वस्त्रोदयोग, २ सत

३ लशवेकाम, ४ लोसारकाम, ५ चममकला, ६ ा)कारी, ७ ीोाीकाम, ८ रीं गकाम, ९ कागख
कारखाना

इ

उदयोगातरन

अन)क

प्रकारच्या

वस्तु

उपादखत

क)ल्या

िातात

शासकगय/डा

ननमशासकगय ववभाग, खािगी सींस्था तस)च खािगी यवयक्ती याींच) कगरन सखर वस्तुींची मागेी
नोंखववण्यात य)त) सदयस्स्थतीत पोलीस ववभाग व इतर शासकगय ववभागाींकगरन मागण्या प्रात
सोत आस) त
(२ नासी
(३

उदयोग,

उिाम

व

कामगार

ववभाग

याींच)कगील

शासन

ननेमय

िमाींक

भाींखस-

२०१४/प्र ि ८२/भाग III/उदयोग-४ दखनाींक ३० ऑक््ोंार, २०१५ अन्वय) कारागस
ृ ाकगरन उपादखत
क)ल)ल्या ६६ वस्तींच
ु ी याखी िासीर क)ली आस)
ववभागाकगरन

पुरववण्याााात

सोकार

क्रकींवा

सखर वस्तु खर) खीची सींपे
र म मागेी कारागस
ृ

नकार

नोंखववल्यानींतर ३० दखवसाींच्या आत कतवतील

सींाींीीत

खर) खीखार

ववभागास

मागेी

नकार कतववल्यास सींाींधीत ववभाग अशा

वस्तुींची खर) खी, खर) खी प्रक्रिय)चा अवलींा क्न या वस्तुींच्या उपाखकाकगरन क् शकतील, अस)
ननखे श आस) त

___________
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राज्याती

ववववध ववभापाती

अधधिाऱयाांवर खट े भर्यासााी

मापीत े ी ूरवानपी प्र ांबात असयाााात
(२१

३२८६२ त२७-०१-२०१६ .

श्री.योपेश तााूू ेो ू तदे वळा ी :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) राज्यातील गस
ृ , मससरल, ग्राकववकास, लशषे, सा ााींीकाम, आरोय, उखयोग,लसींचन

ववभागातील सम
ु ार) १२९ अधीकाऱयाींवर कारवाईसााी आणे सुमार) २७९ अधीकाऱयाींवर ख्ल)

भरण्यासााी सींाींधीत ववभागाकग) लाचलुचपत प्रनताींीक ववभागान) तीन मदसन्याप)षा अधीक
कातापासन
र मागीतल)ली परवानगी प्रलींबात आस), स) खर) आस) काय,

(२) असल्यास, ूवढया मोाया प्रमाेावर प्रकरे) प्रलींबात सोण्याची कारे) काय आस) त,
(३) सखर परवानगी ववसीत कालावीीत ख) ण्याााात शासनाची भरलमका काय आस) त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त३०-०४-२०१६

:त१

दखनाींक ०१ ०२ २०१६ पयगंधत लोकस)वक याींच)वव्ध्ख

लाचलच
ु पत प्रनताींीक अधीननयम, १९८८ अींतगमत खाखल गन्
ु सयामध्य) न्यायालयात अलभल)ख

खाखल गुन्सयामध्य) न्यायालयात अलभयोग खाखल करण्यास मींिरर ी ख) ण्याााात गस
ृ , मससरल,
ग्रामववकास, लशषे, सावमिननक ााींीकाम ववभाग, आरोय, लसींचन या ववभागातील सींाींधीत

सषम प्राधीकारी याींच्याकग) ूकरे ६१ गुन््यामध्य) ९८ आरोपीवव्ध्ख अलभयोग खाखल
करण्यास परवानगी ख) े)ााातची प्रकरे) ३ मदसन्याप)षा अधीक कालावीीकिरता प्रलींबात
आस) त
(२

व त३

लाचलुचपत प्रनताींीक अधीननयम, १९८८ अींतगमत खाखल गुन््याच्या अनु ींगान)

सींाींधीत लोकस)वकाींवव्ध्ख न्यायलयात अलभयोग खाखल करण्यास परवानगी ख) े)ााात प्रस्ताव
प्रात लाल्यानींतर सींाींधीत सषम प्राधीकारी याींनी ९० दखवसात मींिुरी ख) ण्याचा अथवा
नाकारण्याचा ननेमय घ्यावा, अशा सच
र ना शासन ननेमय, सामान्य प्रशासन ववभाग, दखनाींक

१२.०२.२०१३ अन्वय) ख) ण्यात आल्या आस) त मुख्य सधचव व अपर मुख्य सधचव याींच) स्तरावर
प्रलींबात प्रकरेाींचा आढावा े)ताना याााात सवम प्रशासक्रकय ववभागाींना सच
र ना ख) ण्यात य)तात
___________

ूो ीस लशूाई तसेवाप्रवेश
(२२

३३१२५ त२१-०१-२०१६ .

ेखी चाचणी ूकरषेसेत उदम ु भार्ेचा समावेश िर्याााात
श्री.आलसफ शेख तमा ेपाांव मध्य :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मसाराषर पोलीस लशपाई तस)वाप्रव)श ननयम २०११ मीील ४(२) मध्य) ल)खी चाचेी मरााी
भा )त

े)ण्याची

तरतरख

आस)

याप्रमाे)

यात

उखम ु

भा च
) ासी

समाव)श

करण्याााात

मा लोकप्रनतननीी याींनी मा मुख्यमींत्री याींना दखनाींक २४ नोयवसें ार, २०१५ रोिी वा यासुमारास
ल)खी ननव)खन दखल) आस) , स) खर) आस) काय,

(२ असल्यास, सखरसर ननव)खनावर शासनान) कोेती कायमवासी क)ली वा करण्यात य)त आस) ,
(३ नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस त३०-०४-२०१६ :त१ स) खर) नासी
तथावप, दखनाींक २४-११-२०१४ च) मा आ श्री आलस् श)ख तमाल)गाींव मध्य याींच) ननव)खन
प्रात लाल) आस)
(२ सखर ननव)खनाच्या अनु ींगान) शासनाकग) प्रस्ताव साखर करण्यात आला आस)
(३ प्रन उद्ावत नासी

___________
तळोदा तजज.नांदरू ाार येथे िाही समाजिांटिाांनी दां प
(२३

३३१३२ त२१-०१-२०१६ .

तलस ोड , श्री.अलमन ूटे
करतील काय :(१) ततोखा तस्ि नींखरर ाार

ेडवन
ू आणयाााात

श्री.आलसफ शेख तमा ेपाांव मध्य , श्री.अब्द ु

तमा
ुां ादे वी :

सत्तार

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

य)थ) कासी समािकीं्काींनी ख) शाच्या स्वातींत्र्यदखनी खीं गल ेगवरन

अल्पसींख्याींक समािातील नागरीकाींची ेर) व खक
ु ान) िातली असल्याच) मास) स्ें ार, २०१५
मध्य) वा याखरम्यान ननखशमनास आल) आस) , स) खर) आस) काय,
(२

असल्यास,

उक्त

कारेास्तव

अल्पसींख्याींक समािातील

नागिरकाींमध्य)

लभतीची

व

असुरक्षषतत)ची भावना ननमामे लाली आस) स) लषात े)ता शासनान) कोेती कारवाई क)ली वा
करण्यात य)त आस) ,

(३ नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त२८-०३-२०१६ :त१ नींखरर ाार स्िल््यात दखनाींक १५ ०८ २०१५ रोिी ततोखा
य)थ) लाल)ल्या िातीय खीं गलीत अल्पसींख्याींक समािातील कासी नागरीकाींच) ेराच) खरवािाच)

कगी कोंगा, ्ळया याींची तोग्ोग सोवरन क्रकरकोत स्व्पाच) नुकसान लाल) आस) परीं तु ेर) व
खक
ु ान) िातल्याच्या े्ना े्ल्या नासीत १ इल)स्क्रकलच) लम्र, ेरातील पलींगावरील गादया

व २ ाकऱया ितरन क्रकरकोत स्व्पाच) नक
ु सान लाल) आस) पोलीसाींनी े्ना ेगल) पासन
र २
तासात खीं गल आ्ोक्यात आेल्यान) िातपोत क्रकींवा कोेीसी ितरन खख
ु ापती लालल) नासीत

(२ सखर े्न)ााात ततोखा पोलीस ााे) य)थ) गु र नीं ५१/२०१५ भा खीं वव कलम ३०७, ३५३,

३३३, १४३, १४४, १४५, १४७, ४३५, १५२, १५३, १५३ (अ , क्रिमीनल अमेंगमें् कायखा कलम ७
सस वप्रयवसें शन ऑ् गरम)ि ्र पब्लीक प्रॉप्ी कायखा कलम ३ अन्वय) गन्
ु सा नोंख करण्यात
आला आस) याााात २५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असरन त) सध्या िालमनावर आस) त
तदनींतर याींच)वर सी आर पी सी ११०(इ तग प्रमाे) प्रनताींीक कारवाई करण्यात आली आस)
सखरााातच) खो ारोप पााववण्यात आल) असरन गुन्सा न्यायप्रववषा आस)

ततोखा शसराची

पिरस्स्थती पासता उपववभागीय खीं गाधीकारी ततोखा याींच्या आख) शान्वय) ्शिखारी खीं ग प्रक्रिया
सींदसता १९७३ च) कलम १४४ अन्वय) तत) खा शसरातील दख १६.८.२०१५ रोिी ६.०० त) १८.००
वाि)पयगंधत सींचाराींखी लागु करण्यात आली सोती पिरस्स्थती ननवतल्यानींतर पोलीस अधीषक,
नींखरु ाार याींनी दखनाींक १७.८.२०१५ रोिी अल्पसींख्याींक समािाच्या प्रनतषाीत इसमाींची मुस्लीम
कम्युनन्ी प्रकल्प कायामलय ततोखा य)थ) ाीाक े)ऊन दखलासा दखला

तस)च, दख १८.८.२०१५
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रोिी खोन्सी समािाच्या प्रनतषाीत नागरीकाींची शाींतता कलम्ी लम्ीींग े)ण्यात आली
खीं गलीनींतरच्य कातात शसरातील ववश) त: अल्पसींख्याींक रासत असल)ल्या भागात मोसल्ला
कलम्ी

कॉनमर

लम्ीींग

े)ऊन

याींच्यात

सरु क्षषतत)ची

भावना

ननमामे

क)ली

शाता,

मसाववदयालयात तस)च अन)क दाकाेी शाींतता राखण्याााात ाीाका े)ऊन शाींतता प्रस्थावपत
क)ली आस)
(३ प्रन उद्ावत नासी

___________

मा ेपाांव तजज.नालशि येथे पत आा मदहयात ७ ते ८ खुनाच्या ेटना ेडयाााात
(२४

३३१३४ त२१-०१-२०१६ .

श्री.आलसफ शेख तमा ेपाांव मध्य :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) माल)गाींव (स्ि नालशक य)थ) गत आा मदसन्यात ७ त) ८ खुनाच्या े्ना ेगल्या असल्याच)
मास) ऑक््ोार, २०१५ मध्य) वा याखरम्यान ननखशमनास आल) आस) , स) खर) आस) काय,

(२ असल्यास, उक्त प्रकरेाींमीील खो ीींवर कारवाई करण्यात आली नसल्यान) नागिरकामींध्य)
लभतीच) वातावरे ननमामे लाल) आस) , स) सी खर) आस) काय,
(३ असल्यास, कारवाई करण्यास ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त३०-०४-२०१६ :त१ सोय,
माल)गाव शसरात मास) माचम, २०१५ त) ऑक््ोार, २०१५ या कालावीीत खुनाच) आा गुन्स)

खाखल आस) त
(२
आस)

माल)गाव शसरातील ८ खुनाच्या गुन््यात पोलीसाींनी व)तीच कायख) शीर कारवाई क)ल)ली
८ पीकग ६ गन्
ु ्यात आरोपीींना अ्क क्न याींच) वव्ध्ख सींाींधीत न्यायालयात

खो ारोपपत्र खाखल क)ल) असरन सखर ६ गुन्स) न्यायप्रववष् आस)त १ गुन््यात रायसायनीक
ववल) े असवालात ाालकावर वव प्रयोग लाला नसल्याच) ननषपन्न लाल)ल) आस)

प्रकरेी

शासकगय वीदयकगय मसाववदयालय ीुत) व ि) ि) इस्पीतत, माल)गाव याींच) असवाल अप्रात

असरन गुन््याचा तपास सु् आस) १ गुन््यात २ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असरन २
अज्ञात आर) ापी ननषपन्न लाल)ल) नासीत सखर गन्
ु सा पोलीस तपासावर आस)
(३ ववलींा लाल)ला नासी
औरां पाााद येथी
(२५

___________

वडोदााजार येथे अस ेया ूो ीस िॉ नी वाूराववना असयाााात

३३२०६ त२१-०१-२०१६ .

श्री.अब्द ु

श्री.अस् म शेख तमा ाड ूजश्चम :
काय :-

सत्तार तलस ोड , श्री.अलमन ूटे

तमुांाादे वी ,

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) औरीं गाााख य)थील वगोखाािार य)थ) असल)ल्या पोलीस कॉलनीत ूकसी कममचारी रसात
नसल्यान) पोलीस कॉलनी ाकाल लाली असरन शासनाची कोट्यवीीची मालमता वापराववना
असल्याच) मास) ूवप्रल, २०१५ च्या खरम्यान ननखशमनास आल) आस) , स) खर) आस) काय,
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(२ असल्यास, सखर कॉलनीतील ेर) शासनाच्या इतर ववभागातील कममचाऱयाींना उपलब्ी क्न
ख) ण्याााात कोेती कायमवासी क)ली वा करण्यात य)त आस) ,
(३ नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त०६-०५-२०१६ :त१ सोय
(२ पोलीस कममचाऱयाींची शासकगय ननवासस्थान) रासण्यायोय नसल्याच) सावमिननक ााींीकाम
ववभागान) प्रमाेपत्र दखल) असल्यान) इतर ववभागातील कममचाऱयाींना ननवासस्थान) ख) ण्याााात
कोेतीसी कायमवासी करण्यात आल)ली नासी
पोलीस ााे) वगोखाािार, ता ्ुलींुी, स्ि औरीं गाााख य)थील पोलीस अधीकारी व

कममचाऱयाींसााी ननवासस्थान) ााींीण्यासााी सन २०१० मध्य) ्पय) २,७८,५१,७७३ इतक्या
खचामच्या अींखािपत्रकास प्रशासकगय मान्यता ख) ण्यात आली आस) ााींीकामाच्या अींखािपत्रकाच्या
खचामच्या

क्रकींमतीमध्य)

वाढ

सोण्याची

शक्यता असल्यान)

सी
ु ािरत

प्रशासकगय

खचामच्या

अींखािपत्रकास मान्यता ख) ण्यााातच्या प्रस्तावावर कायमवासी करण्यात य)त आस)
(३ प्रन उद्ावत नासी
___________
तळोजा तजज.रायपड येथी
(२६

३३३३२ त२१-०१-२०१६ .

मध्यवतती  िारापह
ा ाती

व्यवस्थेााात

श्री.अाू आजमी तमानखूदम लशवाजीनपर :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ततोिा तस्ि रायगग य)थील मध्यवती कारागस
ृ ातील यवयवस्थ)ााात कायमवासी करण्याकिरता
मा मुख्यमींत्री, (गस
ु य सधचव गस
ृ /डातु्ींग मा राज्यमींत्री तगस
ृ /डातु्ींग , अनतिरक्त मख्
ृ तगस
ृ /डातु्ींग ,
सींाींधीत ववभागाच) त्
ु ीं ग आयक्
ु त, स्िल्साधीकारी रायगग याींच्याकग) मास) ऑक््ोंार २०१५ मध्य)
वा या सम
ु ारास ल)खी ननव)खन साखर क)ल) आस), खर) आस) काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरेी शासनान) कोेती कायमवासी क)ली वा करण्यात य)त आस) ,
(३) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त२०-०४-२०१६ :त१ नासी
(२ प्रन उद्ावत नासी
(३ प्रन उद्ावत नासी

___________

धुळे येथी
(२७

ूो ीस ननरीषेसिाांवर िारवाई िरणेााात

३३५६९ त२१-०१-२०१६ .

श्री.अनन

तअ्णा

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पोटे तधळ
ु े शहर :

सन्माननीय

(१) ीुत) य)थील पोलीस ननरीषक श्री मुींढ) याींनी गुींगधगरीन) खसशत पसरवरन त्र्यींाक याखव,
ीनगर

रा ्ागे),

ता ीत
ु )

याींच्या

श)तात

क)ल)ल्या

नुकसानीची

तस)च

कु्ुींा

उध्वस्त

वव स १६३ त19
क)ल्याप्रकरेी चशकशी करून खो ीींवर कारवाई करण्यासींखभामत स्थाननक लोकप्रनतननीीींनी दखनाींक
१५ डगसेंार, २०१४ रोिी व नींतर अन)क व)ता मा गस
ृ मींत्री मसोखयाींकग) पत्रयवयवसार क)ला आस) ,
स) खर) आस) काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त पत्राच्या अनु ींगान) खो ी यवयक्तीींवर कोेती कारवाई करण्यात आली
वा य)त आस) ,

(३) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त३०-०४-२०१६ :त१ सोय,
(२

्ागे) लशवारीतील श)तग् ि १२९/१, ष)त्र १ स) क््र ६० आर श)तीचा ताााे)ण्यासााी

श)तकऱयाकगरन िरतसर अिम प्रात लाल्यान) दख ०७/१२/२०१४ रोिी ीुत) तालुका पोलीस ााे)च)
अधीकारी कममचारी याींना पोलीस ाींखोास्तावर न)मल) सोत)

ाखोास्त कामी आल)ल) पोलीस

अधीकारी कममचारी परत ग)ल) असन
र प्रनात नमख
र क)ल्याप्रमाे) कोेयासी प्रकारच) नक
ु सान
लाल)ल) नसल्याच) तस)च रागाच्या भरात पोलीस पथका वव्ध्ख अिम दखल्याच) अिमखार
श)तकऱयान) िााा दखल)ला आस) यामुत) पोलीस अधीकारी, कममचारी याींच)वर कारवाई करण्यात
आल)ली नासी

तस)च तिारखारानी तिारी अिम ननकाली काढण्याााात कासीूक सरकत

नसल्याच) नमुख क)ल) आस)
(३ ववलींा लाल)ला नासी

___________
उू जजहाधधिारी ननतेश ाािूर हा

ाचखोरीचा आरोूी

भारतातन
ू नेूाळमापे ूरदे शात ूळून पेयाााात

(२८

३३५८४ त२१-०१-२०१६ .

श्री.अजन
ुम खोतिर तजा ना :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१ उप स्िल्साधीकारी ननत)श ााकरर सा कोट्यावीीची माया गोता करेारा लाचखोरीचा आरोपी

भारतातरन न)पातमागे परख) शात पतरन ग)ल्याची ााा मास) ऑक््ोार, २०१५ च्या सुमारास
ननखशमनास आल), स) खर) आस) काय,
(२

असल्यास, सखर उप स्िल्साधीका-याला पकगरन आेण्याकिरता शासनामा्मत कोेती

कारवाई क)ली वा करण्यात य)त आस) ,

(३ नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त३०-०४-२०१६ :त१ सोय,
श्री ननतीन ााकरर, उपस्िल्साधीकारी दख ०१.०४.२०१६ रोिी भारतााास) र ग)ल्याााात

अलसस््ीं ् गायर) क््र, ाीओआय, ूलओसी, छत्रपती लशवािी इ्रनरशनल ूअरपो्म, मींा
ु ई याींनी
दख २४.०१.२०१५ च्या पत्रान्वय) कतववल) आस)
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(२ व त३ श्री ननतीन ााकरर याींच)वव्ध्ख दख २३.०३.२०१५ रोिी लक
ु आऊ् नो्ीस काढण्यात

आली आस) तस)च यास भारतात आेण्यासींखभामत र) ग कॉनमर नो्ीस काढण्याची कायमवासी सु्
असन
र ओपन वॉरन्् लमते)ााात मा ववश)

न्यायलय, अललााग य)थ) दख ०९.१२.२०१५ रोिी

अिम खाखल करण्यात आला आस) सखर प्रकरे न्याप्रववषा आस)
___________
राज्याती
(२९

ाांदरे िेंद्रीभत
ू धरुन वविास योजनेमध्ये लसांधुदप
ु ामती

३४६०४ त२१-०१-२०१६ .

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.वैभव नाईि तिुडाळ :

ाांदराचा समावेश िर्याााात
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१ राज्यातील ाींखर) केंद्रीभत
र ी्न ववकासाची मा मख्
ु यमींत्र्याींनी े)ा ेा क)ली आस) , स) खर) आस)
काय,
(२

असल्यास, सखर केंद्रीभरत ाींखरामध्य) लसींीुखग
ु ामतील क्रकती ाींखराचा ववकासाचा समाव)श

करण्यात आला आस) ,
(३

असल्यास, दसींखस्
ु थान इन्िास्रक्चरकगरन या प्रकल्पचा असवाल शासनास साखर करण्यात

आला आस) काय,
(४

असल्यास, उक्त असवालातील लश्ारशीनुसार ाींखराच्या ववकासाच्या कामाला प्रयषात

क)यवसापासरन सु्वात सोेार आस),

(५ नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त३०-०४-२०१६ :त१ स) खर) आस)
(२

नववन इींखर ववकास ीोरे २०१६ ेोव त लाल) असरन लसींीख
र ग
र म स्िल््यात नवीन ाींखर

प्रकल्पासााी िागा ननस्चतीााात सल्लागाराची न)मेक
र करण्यात आल)ली आस)

(३ ववियखग
ु म ाींखर ववकासााी म) ववियखग
ु म पो्म स ् प्राययवस) ् लल याींच) समव)त दख २६.३.२००८
रोिी ५० व ामचा सवलत करारनामा स्वाषाींकगत करण्यात आला आस)

(४ व त५ पयामवरे वव यक खाखला प्रात करण्यासााी केंद्रीय वन) व पयामवरे मींत्रालयाकगरन
कींपनीस ToR माचम २०१५ ख) ण्यात आला आस)

यानुसार कींपनीच) सुीारीत ववस्तत
ृ प्रकल्प

असवालाच) काम सु् आस) तस)च पयामवरे आेात अ्यास परेम लाल्यानींतर पयामवरे खाखला
प्रात करण्यासााी केंद्रीय वन) व पयामवरे मींत्रालयाकग) प्रस्ताव साखर करतील
___________
साांप ी येथी

जजहा मध्यवतती  िारापह
ा ाच्या तूासणीमध्ये

सुरषेसेच्या दृष्ट्टीने पांभीर त्रुटी आढळयाााात
(३०
तू ूस

३५२८४ त२१-०१-२०१६ .
िडेपाव ,

श्री.अलमन

श्री.धनजांय तसध
ु ीर

ूटे

तमुांाादे वी ,

पाडपीळ तसाांप ी , डॉ.ूतांपराव िदम
श्री.अस् म

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

शेख

तमा ाड

ूजश्चम :
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(१) साींगली य)थ) मास) ऑगष् २०१५ मध्य) स्िल्सा मध्यवती कारागस
ृ ाची तपासेी अपर पोललस
मसासींचालक व कारागस
ृ मसाननरीषक याींनी क)ली असता यामध्य) सुरष)च्या दृष्ीन) गींभीर त्रु्ी
आढतल्या, स) खर) आस) काय,

(२) असल्यास, उक्त त्रु्ी खरु करण्याााात शासनान) काय उपाययोिना क)ल्या आस) त,

(३) असल्यास, स) स्िल्सा कारागस
र
ृ शसरातील मध्य वस्तीत असल्यान) ीोकाखायक ानल) असन
त) कवलापरर य)थ) सलववण्यात य)ेार आस), स) सी खर) आस) काय,
(४) असल्यास, याााातची न)मकग सदयस्स्थती काय आस) ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त०५-०४-२०१६ :त१ सोय
(२ त्रु्ी खरर करण्यासााी खालीलप्रमाे) उपाययोिना करण्यात आल्या आस) त

१ कारागस
ृ ाच) परवेकगील त्लभींतीच) ााींीकामासााी ााींीकामाच्या खचामच) अींखािपत्रक व

नकाश) मागववण्यात आल) आस) त
२

कारागस
ृ ालगत ााींीकामावर ननामी ेालण्यासााी आवयक अधीसरचना ननगमलमत

करण्यात आली आस)

३ कारागस
ृ भर वस्तीतरन स्थलाींतरीत करण्यासााी कारागस
ृ प्रशासनान) िाग)ची मागेी

क)ली आस)
(३

स्िल्साधीकारी कायामलय, साींगली याींच) मा्मत साींगली स्िल्सा कारागस
ृ ाकरीता मशि)

कवलापरर, ता लमरि, स्ि साींगली य)थील शासकगय १२ स) क््र िागा ख) ण्याााातचा प्रस्ताव
मा प्रीान सधचव मससरल व वन ववभाग याींना साखर करण्यात आला आस)
(४ नवीन िाग)चा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराीीन आस)

___________
राज्यात

ाच ुचूत प्रनताांधि ववभपाने ७२६

ाचखोर

शासिीय िममचाऱयाांना अटि िेयाााात
(३१

३५३१७ त२१-०१-२०१६ .

श्री.सदा सरवणिर तमादहम , श्री.भारत भा िे तूांढरूूर :

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

त१ राज्यात लाचलुचपत प्रनताींीक ववभागान) तूसीाी सापत) रचन
र दखनाींक १ ऑगस््, २०१५

च्या पदसल्या आावड्यात ७२६ लाचखोर शासकगय कममचाऱयाींना अ्क क)ल्याच) असवालातरन
ननखशमनास आल), स) खर) आस) काय,
(२

असल्यास, उक्त लाचखोरी प्रकरेात पोललस, मससरल, नगरववकास व गस
ृ ननमामे

ववभागातील कममचारी िास्त आस)त, स) सी खर) आस) काय,

(३ असल्यास, सखर गुन््याींची चशकशी क्न सींाधीताींवर कोेती कारवाई क)ली तस)च सखर

ववभागातील लाचखोरी ाींख यवसावी यासााी शासनान) कोेती कारवाई क)ली वा करण्यात
य)त आस) ,
(४ नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस त३०-०४-२०१६ :त१ दखनाींक ०१ ०१ २०१५ त) ३१ ०७ २०१५ या कालावीीत
लाचलुचपत प्रनताींीक ववभागान) सापता प्रकरेी ूकरे ७२४ गुन्स) खाखल क)ल) असुन यामध्य)
९३२ आरोंपीना अ्क करण्यात आलीआस)
(२

उपरोक्त कालावीी खाखल गुन््यापीकग मससल
र ववभागातील १८८, पोलीस ववभागातील

१७६, नगरववकास ववभागातील ३६ व गस
ृ ननमामे ववभागातील २ कममचाऱयाींवव्ध्ख कारवाई
करण्यात आली आस)
(३

व त४

सापता प्रकरेी सींाींधीत लोकस)वकाींवव्ध्ख लाचलच
ु पत प्रनताींीक अधीननयम,

१९८८ मीील तरतख
ु ीनस
ु ार गन्
ु स) खाखल क्न यामध्य) तपास पे
र म लाल्याच) प्रकरेी सींाींधीत
लोकस)वकाींवव्ध्ख

मा न्यायालयात

खो ारोपपत्र

खाखल

करण्यात

य)तात

लाचखोरी

रोखण्यासींखभामत ॲन््ी करशन ब्युरोमा्मत खालीलप्रमाे) उपाययोिना करण्यात आल)ल्या
आस) त

१ लाचखोरावव्ध्ख तिार करण्यासााी िनत)करीता ्ोल िग ि १०६४ सी स) ल्पलाईन स्
ु

करण्यात आली आस)
२

ॲन््ी

करशन

ब्युरोमा्मत

www.acbmaharashtra.net स)

मोााईल

ॲस

कायामस्न्वत करण्यात आल) आस)
३

्)साक
ु वर www.facebook.com/maharashtraacb या नावान) अींकाऊ् असन
र

यावर ख) खील तिार करता य)त)
४

ॲन््ी करशन ब्युरोच्या ईम)ल आयगी acbwebmail@mahapolice.gov.in यावर

तस)च ब्युरोमीील कायमरत पिरष)बत्रय अधीकाऱयाींच्या म)ल आयगीवर तिार क)ली िावर शकत)
५

अ)सीाीच्या कायमपध्खतीााात ू् ूम

क्न िनिागत
ृ ी करण्यात य)त)
६

र) गीओ, खरु खशमन यावर पिरसींवाख आयोस्ित

ॲन््ी करशन ब्युरोमीील अधीकारी व कममचारी याींच) कायमष)त्रातील सवम शासकगय

कायमयालयाना ननयलमतपे) भ)्ी ख) वरन नागिरकाींना ूसीाीच्या कायमपध्खतीााात मादसती ख) तात

तस)च याींच्या अधीकार ष)त्रात आावग)ाािार, ूस ्ी स््र ग, र) ल्व) स््) शन, कॉल)ि, मींखीर या
दाकाेी िावरन ूसीाी सींाी
ीं ी िनिागत
ृ ी करतात

७ ूसीाीमा्मत सवम शासकगय कायामलयाच्या खशमनी भागावर ूसीाी सींाींीीत ्ोन नींार,

स) ल्पलाईन नींार व व)ा साई् इयाखी मादसती प्रखलशमत क)ली िात)
___________
राज्याती
(३२

आधारिाडामचे िाम ववववध २५ िांूयाांना ववना टें डर दद े असयाााात

३५४२० त२१-०१-२०१६ .

श्रीमती माधुरी लमसाळ तूवमती , श्री.लभमराव ताूिीर

तखडिवास ा , श्री.ववजय िाळे तलशवाजीनपर , श्री.योपेश दटळे िर तहडूसर , श्री.जपदीश
मुळीि तवडपाव शेरी , श्री.सुनन
तलभवांडी ूूवम :

प्रभू तददांडोशी , डॉ.सांजय रायमु िर तमेहिर , श्री.रुूेश म्हात्रे

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

त१ राज्यातील आीारकागामच) सुमार) १३ सिार ६३३ को्ीींच) काम ववववी २५ कींपन्याींना ववना
्ें गर दखल) असल्याच) तस)च सवामत िास्त ८ कींत्रा्) ूचसीूल इन््ोलसस््ीम आणे ववप्रो
कींपनीला ख) ण्यात आली असल्याच) अललकग)च ननखशमनास आल) आस) , स) खर) आस) काय,
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त२

असल्यास, याााात शासनान) चशकशी क)ली आस) काय, यात काय आढतरन आल) व

यानुसार कोेती कारवाई करण्यात आली वा य)त आस) ,

त३) तस)च, नागरीकाींचा सींव)खनशील गा्ा तमादसती खािगी कींपन्याींकग) असल्यान) याचा ख) श
व राज्याच्या सुरक्षषतत)च्या दृष्ीन) गीरवापर सोवरन नय) याकिरता शासनाकगरन कोेती
उपाययोिना करण्यात आली वा य)त आस) ,

त४ नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त०२-०४-२०१६ :त१ प्रनात नमख
ु ााा आीार कागम नोंखेीच्या ्पा-२
च्या कामाााात असरन स) काम ववना ्ें गर ख) ण्यात आल)ल) नासी

तस)च या कामासााी

ूचसीूल इन््ोलसस््ीम या कींपनीला काम सोपववण्यात आल)ल) नासी ववप्रो या कींपनीला ्क्त
७ कामाींची कींत्रा्) ख) ण्यात आली आस) त
(२ प्रन उद्ावत नासी
(३ या कामासााी काढण्यात आल)ल्या ननववख) त नागरीकाींच्या वीयस्क्तक मादसतीची सुरषा व
गोपननयता राखण्याच) ाींीन सींाींधीत कींपन्याींना ेालण्यात आल) सोत) यात कसुर लाल्यास

शासन अशा कींपन्याींवव्ध्ख ्शिखारी कारवाई करील अशीसी तरतुख ननववख) त अींतभत
रम क्न
शासनान) उधचत उपाय योिना क)ली आस)
(४ प्रन उद्ावत नासी
___________
उहासनपर तजज.ााणे या शहराती

अवजड मा वाहतुिीच्या

वाहनाच्या ाेिायदा ूकििंप ााात

(३३

३५६२२ त१६-०१-२०१६ .

श्रीमती ज्योती ि ानी तउहासनपर :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :त१

उल्सासनगर, (स्ि ााे)

या औखयोगीक शसरात वासतक
र कोंगीच्या समस्य)न) व अविग

मालवासतक
ु गच्या वासनाींच्या ा)कायख) शीर पाक्रकगंधगमत
ु ) नागिरकाींना त्रास ससन करावा लागत आस)
स) खर) आस) काय,

त२ असल्यास, सखर पाक्रकगंधग स्ववे) ााात शासनान) कोेती कायमवासी क)ली वा करण्यात य)त
आस) ,
त३ नसल्यास, ववलींााची करे) काय आस) ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त२९-०४-२०१६ :त१ सोय, स) खर) आस)
(२

उल्सासनगर शसरातील वासनाींच्या ा)कायख) शीर पाक्रकगंधगला आता ासववण्याकरीता ााे)

आयुक्तालयान) व)तोव)ती अधीसच
र ना काढल्या आस) त

तस)च, अनधीकृत पाक्रकगंधग करेाऱया

कसुरखार वासनचालकाींवर सन २०१३, २०१४ व २०१५ व ्)ुुवारी, २०१६ पयगंधत अनुिम) ४७२,
५००, ९३० व १८४ क)स)स करण्यात आल्या आस) त
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उल्सासनगर शसरामध्य) प) ॲण्ग पाकम तवावर वासनतत ननलममती करण्याकरीता
मसानगरपाललक)कग) पत्रयवयवसार करण्यात आला आस)
(३ प्रन उद्ावत नासी

___________

रायपड जज्याती

लसांचन ेोटाळयाप्रिरणी ााणे

प्रनताांधि ववभापाने प
ु हा दाख
(३४

ूूवम :

३५८३७ त१०-०८-२०१५ .

ाच ुचूत

िेयाााात

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे तचोूडा , श्रीमती तप्ा ती सावांत तवाांद्रे

सन्माननीय मुख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१ रायगग स्िल््यातील लसींचन ेो्ातयाप्रकरेी ााे) लाचलुचपत प्रनताींीक ववभागान) मास)

ऑगस््, २०१५ च्या सुमारास ससा शासकगय अधीकाऱयाींसस पाच कींत्रा्खाराींवर कोपरी पोललस
ााण्यात गुन्सा खाखल करण्यात आला आस), स) खर) आस) काय,

(२) असल्यास, याींच)वर कोेती कारवाई क)ली वा करण्यात य)त आस) ,
(३) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त३०-०४-२०१६ :त१ सोय, स) खर) आस)
(२

व त३

रायगग स्िल््यातील ाातगींगा प्रकल्पाच्या ननववखा प्रक्रिय)पासरन ा) क)खाराींची बाल)

मींिरर करण्याचा प्रक्रिय) खरम्यानच) ६ शासकगय अधीकारी व ५ कींत्रा्खार याींच)वव्ध्ख कोपरी

पोलीस स््) शन य)थ) गु र ि १२३/२०१५ भा खीं वव कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, १२०(ा , १०९

सस लाचलुचपत प्रनताींीक अधीननयम, १९८८ च) कलम १३(१ तसी तगी , १३(२ अन्वय) दखनाींक
२५.०८.२०१५ रोिी गुन्सा खाखल करण्यात आला आस) सखर गुन््यामध्य) २ शासकगय अधीकारी
व ३ कींत्रा्खार याींना अ्क करण्यात आली सोती सदय:स्स्थतीत आरोपीींना मा न्यायालयान)
िमीन मींिरर क)ला आस) गन्
ु ्याचा तपास स्
ु आस)
___________
ूुणे शहराती
(३५

३६०५३ त२१-०१-२०१६ .

सी.सी.टीव्ही यांत्रणा ाांद असयाााात
श्री.जपदीश मळ
ु ीि तवडपाव शेरी , श्रीमती माधुरी लमसाळ

तूवमती , श्री.ववजय िाळे तलशवाजीनपर :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) पुे) शसरातील सी सी ्ीयवसी यींत्रेा ाींख असल्याच) मास) ऑक््ोार, २०१५ मध्य) वा या
खरम्यान ननखशमनास आल) आस) , स) खर) आस) काय,

(२) तस)च सध्या उपलब्ी असल)ली सी सी ्ीयवसी यींत्रेा ननकामी लाल)ली असरन शसरात अन)क

भागामध्य) दस यींत्रेा ासववण्यात आल)ली नसरन सी सी ्ीयवसी यींत्रेा ासववण्याााात स्थाननक
लोकप्रनतननीीींनासी वववासात े)ण्यात आल) आस) , स) सी खर) आस) काय,

(३) असल्यास, या ााात शासनान) चशकशी क)ल)ली आस) काय, असल्यास, यात काय आढतरन
आल) व यानु ींगान) पुढ) कोेती कायमवासी क)ली वा करण्यात य)त आस) ,
(४) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस त१२-०५-२०१६ :त१ दख २८ १० २०१५ च्या खप
ु ारपासरन त) दख २८ १० २०१५

पयगंधत सींगेक प्रेाली अदययावत करण्याच) काम चालर असल्यामुत) दखग दखवस सीसी्ीयवसी
यींत्रेा ाींख सोती
(२ , (३

व त४

स) खर) नासी

पोलीस आयक्
ु त, पुे) शसर याींच्या अध्यषत)खाली प्रकल्प

अींमलािावेी सलमतीची स्थापना करण्यात आली असरन सीसी्ीयवसी प्रकल्पाची अींमलािावेी
प्रभावीपे) सोत आस)

___________
नापूूर शहराती

वाहन अूेातात मापी

वर्ती  २८०

जणाांचा मत्ा यू झायाााात

(३६

३६४३६ त२०-०१-२०१६ .

श्री.सुधािर िोहळे तनापूूर दक्षषेसण , श्री.सुधािर दे शमख
ु

तनापूूर ूजश्चम , श्री.िाष्ट्णा खोूडे तनापूूर ूूवम , श्री.वविास िांु भारे तनापूूर मध्य :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरर शसरातील मागील व ी २८० तर ग)ल्या तीन मदसन्यात ा-याच िेाींचा वासन
अपेातात ाती ग)ला आस) , स) खर) आस) काय,

(२) असल्यास, शसरात सोेा-या ूकुे अपेातापीकग ७० त) ८० ्क्क) अपेात स) मानवी
चुकाींमत
ु ) सोत आस), स) सी खर) आस) काय,

(३) असल्यास, यापीकग कासी अपेात रस्याची लाल)ली खरु वस्था, वासनाींच्या सींख्य)त लाल)ली

प्रचींग वाढ व लशस्तीचा अभाव यामत
ु ) सुध्खा अपेाताींच्या सींख्य)त मोयाया प्रमाेात वाढ
लाल)ली आस) , स) सी खर) आस) काय,

(४) असल्यास, या वासन अपेातात मृ यर सोण्याची प्रमख
कारे) म्सेि) ा)लशस्त वासतुक
ु
याला कारेीभत
र ारत आस) , स) सी खर) आस) काय,

(५) असल्यास, वासन अपेाताींवर आता ेालण्याकरीता वासतुक ववभागाकगरन ाोस ननेमयाची
अींमलािावेी करण्याााात शासनान) कोेती कायमवासी क)ली वा करण्यात य)त आस) ,
(६) नसल्यास, ववलींााची करण्याची कारे) काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त०७-०४-२०१६ :त१ नागपरर शसरामध्य) सन २०१५ मध्य) २५४ प्राेाींनतक
अपेात लाल) असरन यामध्य) २६० िे मृ यम
ु ुखी पगल) आस)त

तर नोयवस) ार, २०१५ त)

िान)वारी, २०१६ या कालावीीत ६२ प्राेाींनतक अपेात ेगल) असरन यामध्य) ६६ िे
मृ युमुखी पगल) आस) त

(२ , (३ व त४ सोय, स) खर) आस)
(५

नागपरर शसरामध्य) सोेाऱया अपेाताींवर आता ेालण्यासााी ा)लशस्त वासनचालकाींवर

सातयान) कारवाई क)ली िात) सन २०१४ व २०१५ मध्य) अनि
ु म) २,८१,५८० आणे ३,५६,८४५
ा)लशस्त वासनचालकाींवर कारवाई करण्यात आली आस)

तस)च, मदयस)वन क्न वासन

चालववेाऱया वासनचालकाींवर २०१४ व २०१५ मध्य) अनुिम) १३,२८८ व १७,९८१ क)स)स
करण्यात आल्या आस) त

वव स १६३ त26
वासतरक ननयमन व ननयींत्रेाकरीता मसवाच) चशकात तस)च प)रोललींगकरीता वासतक
र

पोलीसाींची न)मेक
र करण्यात य)त)

वारीं वार वासतक
र ननयमाींच) उल्लींेन करेाऱया वासनचालकाींच) वासन चालक परवान) रद्द

कयामकरीता प्राख) लशक पिरवसन ववभागाकग) प्रस्ताव पााववण्यात य)तात

नागपरर शसरामीील अपेातप्रवे स्थत) ननस्चत क्न याींची ख्
ु स्ती करण्याााात

मसानगरपाललका व सावमिननक ााींीकाम ववभागाकग) पाापुरावा करण्यात य)त आस)
ननयमाींााात

शसरातील

सोण्याच्यादृष्ीन)

लशाीर)

शाता/डा

मसाववदयालयाींमीील

आयोस्ित क)ली िातात

ववदयार्थयागंधमध्य)

िागत
ृ ी

वासतरक

ननमामे

स्वयींस)वी सींस्था, रस्ता सरु षा खल,

र) गीओदवार) वासतरक ननयम पालनाााात िनिागत
ृ ी क)ली िात)
(६ प्रन उद्ावत नासी

___________

राज्यात साडेतीन वर्ामच्या िा ावधीमध्ये एिूण १३०

ाचखोर

ूोल स अधधिारी आढळयाााात

(३७

३६५०७ त२१-०१-२०१६ .

श्री.राजेश टोूे तेनसावांपी , श्री.शलशिाांत लशांदे तिोरे पाव ,

श्री.जजतेंद्र आव्हाड तमुांरा ा िळवा , श्री.मिरां द जाधव-ूाटी
श्री.सुरेश

तवाई , श्री.ददूि चव्हाण तफ टण ,

ाड तिजमत , डॉ.शलशिाांत खेडि
े र तलसांदखेड राजा , श्री.सांजय ूोतनीस तिल ना ,

श्रीमती ददवूिा चव्हाण तााप ाण :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) राज्यात २०१२ त) २०१५ या साग)तीन व ामच्या कालावीीमध्य) ूकरे १३० लाचखोर पोललस
अधीकारी ूसीाीच्या िाळयात सापगल) असरन यात मुींाई १९, पुे) १९ आणे औरीं गाााख १७ स)

पिरष)त्र स) आेागीवर असल्याच) मास) ऑगस््, २०१५ च्या पदसल्या सतासात ननखशमनास आल)
आस) , स) खर) आस) काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरेी शासनामा्मत चशकशी करण्यात आली आस) काय,
(३) असल्यास, चशकशी काय आढतरन आल) व तदनुसार लाचखोर पोललस अधीका-याींवर
शासनान) कोेती कारवाई क)ली वा करण्यात य)त आस) ,
(४) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त३०-०४-२०१६

:त१

सन २०१२ त) ऑगस्् २०१५ या कालावीीमध्य)

लाचलुचपत प्रनताींीक ववभागामा्मत सापता प्रकरेी २९० पोलीस अधीकाऱयावव्ध्ख ूकरे
२६८ गन्
ु स) खाखल करण्यात आल) आस)

(२ , (३ व त४ उपरोक्त २६८ गुन््यामध्य) ूकरे २९० पोलीस अधीकारी याींना अ्क करण्यात
आली सोती यापीकग २८८ अधीकाऱयाींना शासन स)व)तरन ननलींबात करण्यात आल) असरन उवमिरत
२ अधीकाऱयाींना ननलींबात करण्याची कायमवासी सु् आस)
गुन््यामध्य) सींाधीताींवव्ध्ख मा न्यायालयात
६४ गन्
ु ्याचा तपास स्
ु आस)

याचप्रमाे) २६८ गुन््यापीकग २०४

खो ारोपपत्र खाखल करण्यात आल) असरन उवमिरत

___________

वव स १६३ त27
नेवासा तजज. अहमदनपर येथी
(३८

३७१४७ त२१-०१-२०१६ .

ूत्रिाराांच्या ववववध माप्याांसदभामत

श्री.ााळासाहे ा मुरिुटे तनेवासा :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) न)वासा तस्ि असमखनगर य)थील पत्रकाराींनी याींच)वर सोेार) सल्ल) ववरोीी कायखा यवसावा
या मागेीसस ववववी मागण्याींसखभामत मास) िल
ु ,ी २०१५ च्या पदसल्या आावगयात मोचाम काढरन
न)वासा तसलसलखाराींना ननव)खन दखल) आस), स) खर) आस) काय,

(२) असल्यास, पत्रकाराींच्या मागण्याींााात शासनान) कोेती कायमवासी क)ली वा करण्यात य)त
आस) ,
(३) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त२१-०४-२०१६ :त१ सोय
(२ (१) पत्रकार सल्ला ववरोीी कायखा तयार करण्याची कायमवासी स्
ु आस)

(२) अधीस्स्वकृती ीारक पत्रकाराींना ूस ्ी व र) ल्व) प्रवास यामध्य) सवलत ख) ण्यात य)त

असरन, इतर पत्रकाराींना या सवलती ख) ण्याााातचा वव य ववचाराीीन नासी

(३) अधीस्स्वकृतीच्या न)मक्या कोेया अ्ी िाचक आस) त याचा उल्ल)ख क)ल)ला नासी

तथावप न)मक्या कोेया अ्ी िाचक आस) त याचा उल्ल)ख लाल्यास, याााात उधचत ननेमय
े)ता य)े) शक्य सोईल
(४) अधीस्स्वकृती ीारक पत्रकाराींना आिारासााी आधथमक मखत ख) ण्यात य)त सोती आता

यामध्य) याींच्य कु्ुींबायाचासी समाव)श करण्यास शासनान) मान्यता दखली आस)
(५)

अधीस्स्वकृतीीारक

पत्रकाराींना

पयामयाााातची तपासेी करण्यात य)त आस)

ननवृ ती

व)तन

योिना

सु्

करण्याााातच्या

(६) पत्रकार भवनासााी िागा व ननीी उपलब्ी क्न ख) ण्याााातची कोेतीसी योिना
सध्या अस्स्तवात नासी

(३ प्रन उद्ावत नासी
___________
येरवडा िारापह
ा जवळी

ाहुमज ी इमारतीमधून िारापह
ा ाती
जस्थती नजरे स येत असयाने धोिा ननमामण झायाााात

(३९

३७९०६ त२१-०१-२०१६ .

श्री.जपदीश मुळीि तवडपाव शेरी :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पुे) य)थील य)रवगा कारागस
ृ ा िवतील ासुमिली इमारतीमीरन कारागस
ृ ातील स्स्थती निर) स
य)त असल्यान) कारागस
ृ ास ीोका ननमामे लाला आस), स) खर) आस) काय,
(२) असल्यास, याााात पासेी क)ल)ली आस) काय, यात काय आढतरन आल) व यानु ींगान)
पुढ) कोेती कायमवासी क)ली वा करण्यात य)त आस),
(३) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?

वव स १६३ त28
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त२०-०४-२०१६ :त१ सोय
(२ कारागस
ृ अधीकाऱयाींनी प्रयष पासेी क्न अनधीकृतिरया खोन त) तीन मिली इमारती
्या त्लभींतीपासन
र २५ लम्र अींतरावर असल्यान) कारागस
ृ ातील पिरसर व ाींखयाींच्या सालचाली

दखसत असल्यान) याााात सींाींधीत मसानगर पाललक)स उीं च इमारती ााींीकामास परवानगी
ख) ण्यात य)वर नय) व उीं च इमारती ााींीकाम सोवर ख) वर नय), अस) ल)खी कतववण्यात आल)ल) आस)
(३

नागपरर चात पिरसर सा कारागस
ृ ाच्या त्लभतीच्या अयींत िवत असल्यान) मा आयुक्त

पुे) मसानगरपाललका, पुे) याींना इमारतीच्या उीं चीमुत) कारागस
ृ सुरक्षषतत)स ीोका ननमामे
सोईल याााात अधीषक य)रवगा मध्यवती कारागस
ृ ाच) पत्र ि य)मका /डा वतु /डा उीं चइमारती /डा
१०५७०/२०१४ दखनाींक ०५.०८.२०१४ अन्वय) कतववण्यात आल)ल) आस)

तस)च नागपरर चात

वसासतीच) उीं च इमारतीवर मोााईल ्ॉवर ासववण्यात आल)ल) असरन सखरच) मोााईल ्ॉवर
अनधीकृत असल्यान) पुे) मसानगरपाललका याींना इमारत मालक व सींाींधीत मोााईल ्ॉवर
कींपनीस नो्ीस ािावण्यात आल)ल्या आस) त
___________

ूोफाळी, दराटी, महापाांव तजज.यवतमाळ येथे ूो ीस
िममचा-याांसााी वसाहत ननमामण िरणेााात
(४०

३७९३२ त२१-०१-२०१६ .

श्री.राजेंद्र नजरधने तउमरखेड :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१ मसागाव तस्ि यवतमात य)थील पोलीस वसासत िीेम लाल्यान) तस)च पो्ाती, खरा्ी य)थ)

पोलीस वसासत नसल्यान) बा्रगाींव व उमरख)ग य)थ) पोलीस सींख्या ातानुसार वसासत
नसल्यान) अन)क कममचारी पोलीस स््) शनच्या दाकाेी न रासता ाास) र गावाव्न िाे) य)े)

करत असल्यान) कायखा व सुयवयवस्थ)चा प्रन ननमामे लाल्यान) नागिरकाींना अगचेीचा सामना
करावा लागत आस) , स) खर) आस) काय,

(२ असल्यास, नवीन पोलीस कममचारी वसासत ननमामे करण्यासींखभामत कोेती कायमवासी क)ली
वा करण्यात य)त आस) ,
(३ नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस त१३-०५-२०१६ :त१ स) खर) नासी
(२

पोलीस अधीषक, यवतमात आस्थापन)वरील पोलीस स््) शन, मसागाव य)थ) पोलीस

अधीकारी/डाकममचारी याींच)किरता ननवास्थान ााींीे)सााी िलमन सींपाखन करण्याााात कायमवासी
सु् असरन िलमन उपलब्ी सोताच ननवासस्थान) ााींीण्याााात कायमवासी करण्यात य)ेार आस)

पोलीस स््) शन, खरा्ी य)थ) पुर)शी ननवासस्थान) उपलब्ी आस) त पोलीस स््) शन, उमरख)ग व
पोलीस

स््) शन

बा्रगाव

करण्याची कायमवासी सु् आस)

य)थ)

सींख्याातानस
ु ार

ननवासस्थान)

ााींीण्याचा

प्रस्ताव

तयार

िलमन सींपाखन सोताच पोलीस ननवासस्थान) ााींीण्यााााात कायमवासी करण्यात य)ईल

(३ प्रन उद्ावत नासी

___________

वव स १६३ त29
िोहाूूर येथी

साने पुरुजी वसाहतीती

क्रीडापांणासााी आरक्षषेसत

जापा जास्त दाखवून िे े ा टीडीआर ेोटाळा

(४१

३८४९२ त२१-०१-२०१६ .

श्री.राजेश षेसीरसापर तिोहाूरू उत्तर :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्सापरर य)थील सान) गु्िी वसासतीतील िगगागींेासााी आरक्षषत असल)ली खोन ूकर
िागा खो्ी मादसती ख) ऊन ती पाच ूकर असल्याच) भासवरन िाखा ्ीगीआर ला्ण्याचा प्रयन

क)ल्याप्रकरेी व्मुखयार ीीयश
म ील पाींगुरीं ग याखव रा ूमूलिी सायस्करल िवत, कोल्सापरर
याींच्यावर रािारामपरर ी पोलीसाींत गन्
ु सा खाखल करण्यात आल्याच) मास) स्ें ार, २०१५ मध्य)
ननखशमनास आल) आस) , स) खर) आस) काय,

(२ असल्यास, उक्त ्ीगीआर ेो्ाळयासींखभामत शासनान) चशकशी क)ली आस) काय, यात काय
आढतरन आल), तदनुसार यास िाााखार असेाऱया खो ी यवयक्तीींवर कोेती कारवाई करण्यात
आली वा य)त आस) ,

(३ नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त३०-०४-२०१६ :त१ कोल्सापरर मसानगर पालीक)स शपथ)वर ववकासाााात
अींगर्) कगींग मध्य) चुकगची मादसती व खो्ी कागखपत्र) साखर क)ल)ााात ीीयश
म ील पाींगररीं ग याखव

याींच) वव्ध्ख रािारामपरर ी पोलीस स््) शन य)थ) गु र नीं ३५/डा२०१५ भा खीं वव कलम १७६, ४६५,
४६८, ४७१, ४२०, ३४ प्रमाे) दख १७/डा०७/डा२०१५ रोिी गुन्सा खाखल आस)
(२

उक्त गुन््याच्या अनु ींगान) सखोल तपास सु् आस)

सखर गुन््याच्या अनु ींगान) २०

साषीखाराींकग) चशकशी/डातपास करण्यात आल)ला आस) अदयाप ताींबत्रक मुदयावर ववीी अधीकारी
याींच) मागमखशमनानुसार तपास सु् आस)

कोल्सापरर मसानगरपाललका प्रशासना त्े सींाींधीत अधीकारी याींच) खायातींगत
म चशकशी

करण्यात आल)ली आस)

सखर गुन््यातील आरोपी नाम) ीीयलम शल पाींगररीं ग याखव याींच) वव्ध्ख सवम ताींबत्रक ाााी

सींखभामत सखोल तपास क्न यानुसार सात व भक्कम पुरावा प्रात क्न गुन््याींची मुखतीत
ननगमत करे)ााातच्या पोलीस अधीकषक, कोल्सापरर याींनी सच
र ना दखल)ल्या आस) त
(३ ववलींा लाल)ला नासी

___________
मुांाई येथी

(४२

ाच ुचूत प्रनताांधि ववभापाच्या शाखेने माजी महसू

सहाय्यिासह महसू

३८८१६ त२१-०१-२०१६ .

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१

अधधिाऱयाांस

राज्यमांत्री याांच्या स्वीय

ाच जस्विारताना अटि िेयाााात

अॅड.भीमराव धोंडे तआष्ट्टी :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

मुींाई य)थील लाचलच
ु पत प्रनताींीक ववभागाच्या शाख)न) मािी मससरल राज्यमींत्री याींच्या

स्वीय ससाय्यकासस मससरल अधीकाऱयाींस लाच स्स्वकारताना व भ
म रापरवी अ्क क)ली असरन

वव स १६३ त30
अदयापपयगंधत सखरसर आरोपीववरध्ख न्यायालयात आरोपपत्र खाखल करण्यात आल) नसल्याची
ााा मास) ऑक््ोार, २०१५ च्या पदसल्या सतासात वा यासुमारास ननखशमनास आली आस) , स)
खर) आस) काय,

(२ असल्यास, शासनाकगरन सखर प्रकरेातील खो ीींना लशषा लमतण्याााात कोेती कायमवासी
क)ली वा करण्यात य)त आस) ,

(३) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त३०-०४-२०१६ :त१ सोय
(२ व त३ दखनाींक २९.१०.२०१६ रोिी तिारखार श्री ववरें द्र ेा्ोत) याींनी दखल)ल्या तिारीनुसार
आरोपी लोकस)वक श्री सींिय नामख) व सुरगकर व इतर ३ खािगी इसम याींच)वव्ध्ख लाचलुचपत
प्रनताींीक अधीननयम, १९८८ च्या कलम ७, ८, १३(१)(ग , १३(२) सस भा खीं वव कलम ३४,
१२० (ा

अन्वय) गु र ि ७६/२०१४ खाखल करण्यात आला आस) श्री सींिय नामख) व सरु गकर

याींना सखर प्रकरेी दख २९.१०.२०१४ रोिी अ्क करण्यात आली आस)

प्रस्तुत गुन््यातील

आरोपी लोकस)वक व खािगी इसम याींच)वव्ध्ख न्यायालयात खो ारोप खाखल करण्याची
कायमवासी सु् आस)

___________

ूो ीस ननकरषेसि व उूननकरषेसि ूदाांच्या सन २०१३-२०१४ मध्ये िर्यात आ ेया थेट
भरतीत जातननहाय आरषेसण डाव ्यात आयाााात
(४३

३८८८९ त२१-०१-२०१६ .

अॅड.भीमराव धोंडे तआष्ट्टी :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) राज्यात पोलीस ननिरषक व उपननिरषक पखाींच्या सन २०१३-१४ मध्य) करण्यात आल)ल्या
थ)् भरतीत िातननसाय आरषे गावलण्यात आल्याााातची तिार मा लोकप्रनतननीी याींनी
वारीं वार शासनाकग) क)ली आस) , स) खर) आस) काय,

(२) असल्यास, सखरसर तिारीच्या अनु ींगान) शासनाकगरन चशकशी करण्यात आली आस) काय,
(३) असल्यास, चशकशीत काय ननषपन्न लाल) आस) आणे सखर प्रकरेातील खो ीींवर, तस)च
आरषे गावलल्यान) अन्याय लाल)ल्या उम)खवाराींना न्याय लमतवन
र ख) ण्याााात शासनाकगरन
आितागायत कोेती कायमवासी करण्यात आली वा य)त आस) ,
(४) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त३०-०४-२०१६ :त१ स) खर) नासी
(२ प्रन उद्ावत नासी
(३ प्रन उद्ावत नासी
(४ प्रन उद्ावत नासी
___________
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अनसुडाम तजज. उस्मानाााद पावाती
(४४

३८९६३ त२१-०१-२०१६ .

सांूूणम दल त समाजावर ादहष्ट्िार टाि्यात आयाााात

श्री.राधािाष्ट्ण ववखे-ूाटी

तलशडती  :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१

उस्मानाााख शसरापासरन १६ क्रक मी

सन्माननीय मुख्यमांत्री

अींतरावर असल)ल्या अनसुगाम गावातील खललताींनी

दखनाींक २८ ूवप्रल, २०१५ रोिी गॉ ाााासास) ा आींा)गकर ियींतीची लमरवेक
र काढली असता,

आींा)गकराींच्या प्रनतम)ची गावातील कासी समाि कीं्काींनी वव्ीं ाना क)ल्यामुत) दखनाींक २९ ूवप्रल,
२०१५ रोिी ाेंाती पोलीस ााण्यात तिार करण्यात आली आस) , स) खर) आस) काय,

(२ असल्यास, पोलीसात तिार क)ल्याच) कारेास्तव सींपरेम गावान), या गावातील सींपरेम खललत
समािावर ादसषकार ्ाकरन याींच) खाेापाेी ाींख क)ल) असरन ाास) र गावी मिररीला िाण्यासााी
याींना ससा आसनी िरषामध्य)सी प्रव)श ख) ण्यात य)त नासी, स) सी खर) आस) काय,

(३ असल्यास, उक्त प्रकरेी शासनान) चशकशी क)ली आस) काय, चशकशीत काय आढतरन आल)

व यानुसार सींाींधीताींवर तस)च प्रशासकगय अधीका-याींवर कोेती कारवाई क)ली वा करण्यात
य)त आस) ,

(४ नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त०५-०४-२०१६ :त१ सोय
(२ नासी
(३

सखर प्रकरेी दख २८.०४.२०१५ रोिी अनसरगाम, ता व स्ि उस्मानाााख य)थ) गॉ ाााासास) ा

आींा)गकर ियींती ननलमत काढण्यात आल)ली लमरवेरक सींपल्यानींतर ससभागी नागिरक ेरी

िात असताना खोन अल्पवयीन आरोपीींनी गॉ ाााासास) ा आींा)गकर याींच) ्ो्ो पायािवत ्ागरन
वव्ीं ाना क्न क्र्यामखीस िातीवाचक लशवीगात क)ल्याााातच्या क्र्यामखीव्न दख २९.०४.२०१५
रोिी ाेंाती पोलीस ााे) य)थ) गु र नीं ४/२०१५ प्रमाे) भा खीं वव कलम २९५, ३४ व अ िा ि अ

प्रनताींीक कायखा कलम ३(१) (१०) अन्वय) खोन्सी अल्पवयीन आरोपी वव्ध्ख गुन्सा नोंख क्न
अ्क करण्यात आली सोती

तपासाअींती सखर गन्
ु ्या ेगल्याच) ननषपनन लाल) असन
र

आरोपीींवव्ध्ख न्यायालयात खो ारोपत्र पााववण्यात आल) आस)

सखर गुन््याच्या अनु ींगान) क्र्यामखी मदसल)स िातीवाचक शब्ख वाप्न ससा आसनी

िरषामध्य) प्रव)शास मनाई क)ल्याााातच्या क्र्यामखीव्न दख

०८.०६.२०१६ रोिी पोलीस ााे)

ाेंाती य)थ) गु र नीं भाग- ६०६/१५ क ३(१)(१०) POA सस ७(१) (ग

प्रमाे) गन्
ु सा खाखल

करण्यात आला तपासाअींती सखर क्र्यामख सी खोट्या स्व्पाची असल्याच) ननषपन्न लाल) आस)
(४ प्रन उद्ावत नासी

___________

खांडाळ तता.मोहोळ, जज.सो ाूरू येथे ूो ीसाांनी िे ेया

ााीमारामळ
ु े ेाारुन

ूळून जाताना एिा व्यक्तीचा ववहीरीत ूडून मत्ा यू झायाााात

(४५

३९१२१ त२१-०१-२०१६ .

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भारत भा िे तूांढरूूर :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील
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(१) खींगात तता मोसोत, स्ि सोलापरर य)थ) ग्रामपींचायत ननवगेरकगच्या व)ती पोलीसाींनी क)ल)ल्या
लााीमारान) ेाा्न पतरन िात असताींना ूका यवयक्तीचा ववसीरीत पगरन मृ यर लाल्याच) मास)
ऑक््ोार, २०१५ रोिी वा या खरम्यान ननखशमनास आल) आस) , स) खर) आस) काय,

(२ असल्यास, सखर मत
ृ यवयक्तीींच्या नात)वाईकाींनी व ग्रामस्थाींनी मृ यरस िाााखार असेाऱया

पोलीस अधीकाऱयाींवर गुन्सा खाखल क)ल्यालशवाय अींयसींसकार करेार नासी अशी भुलमका े)त
राषरीय मसामागामवर २ तास मत
ृ ख) स ा) वरन आींखोलन क)ल) सोत), स) सी खर) आस) काय,
(३

असल्यास, सखर यवयक्तीींच्या मृ यरस िाााखार असेाऱया पोलीसाींवर शासनान) चशकशी

क्न कोेती कारवाई क)ली वा करण्यात य)त आस),
(४ नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस त३०-०४-२०१६ :त१ स) खर) नासी
दख २८/१०/२०१५ रोिी साींयकाती २०.३० च) सम
ु ारास ग्रामपींचायत ननवगेक
र रनीम
ु ातीत

ाोल)रो िीपची िोरखार ीगक रस्यान) पायी िाेाऱया मयत इसमास लागरन त) ववदसरीत पगरन
मयत लाल) सखर प्रकरेी प्रात क्र्यामखीव्न मोसोत पोलीस ााे) य)थ) गु र नीं ४१९/२०१५

भा खीं वव कलम ३०४ (अ २७९ मो वा का क १८४, १३४ ा/डा१७७ प्रमाे) दख ४/११/२०१५ रोिी
गुन्सा खाखल करण्यात आला आस)
(२ स) खर) नासी

(३ सखर े्न)ची चशकशी उपववभागीय पोलीस अधीकारी, मींगतव)ढा याींनी क)ली असरन सखर
े्न)त कोेीसी पोलीस अधीकारी/डाकममचारी खो ी आढतरन आल) नासीत

खाखल गुन््यातील आरोपी चालक यास दख १३/११/२०१५ रोिी अ्क क्न ननयमानुसार

िामीनावर मक्
ु त करण्यात आल) आस) सखर गन्
ु ्याचा तपास स्
ु आस)
(४ ववलींा लाल)ला नासी

___________

विराांपी सॉप्टवेअर प्रा.ल .ि. मुांाई याांनी आधार िाडमचे िाम िरणा-या
(४६

वालशम जज्याती

३९३३० त२१-०१-२०१६ .

िामपाराांची मजरू ी न ददयााााात

श्री.प्रशाांत ाांा तपांपाूूर , श्री.राजेंद्र ूाटणी तिारां जा :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वकराींगी सॉ्व)अर प्रा लल कीं मुींाई याींनी वालशम स्िल््यात आीार कागामच) दखनाींक २
िान)वारी, २०१४ पासरन दखनाींक २२ ूवप्रल, २०१४ पयमन्त काम करेा-या प्रलशषीत गा्ा

कॉम्य्
र र ऑपर) ्र याींना ारल्याप्रमाे) खर मदसन्याच) १० तारख)च्या आत ारक)त िमा
करण्याच) ारववल) सोत) या प्रमाे) मिुराींच) मयामदखत दखवसाच) मिुरी दखल्यान) इतर रासस्ाल)ली
मिुरी न लमताल्यान) क्रकशोर ख) शमुख याींनी दखनाींक १८ िन
र , २०१४ ला

मींिररी लमते)ााातची

मागेी मा प्रीान सधचव, मादसती व तींत्रज्ञान ववभाग याींना क)ली आस) , स) खर) आस) काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरेी शासनान) चशकशी क)ली आस) काय, चशकशीत काय आढतरन आल)
व कींपनी वव्ध्ख कामगार कायदयाींतगमत कोेती कायमवासी क)ली वा करण्यात य)त आस) ,
(३) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?

वव स १६३ त33

श्री. दे वेंद्र फडणवीस त१२-०४-२०१६ :त१ सोय श्री क्रकशोर ख) शमख
ु याच) सखर पत्र मा ववीानसभा
सखस्य याींनी मख्
ु य सधचव याींना पााववल)ल्या िान)वारी, २०१६ च्या पत्रासोात ख) णखल प्रात
लाल) आस)
(२

या प्रकरेाची चशकशी क)ली असता अशी मादसती प्रात लाली आस) कग, वकराींगी

सॉफ््व)अर प्रा लल कीं

मुींाई या सींस्थ)ला युननयन ारक या नॉनस््) ् रस्िस्रार कगरन काम

सोपववण्यात आल) सोत) व ारक)ला यु आय डग ू आय या केंद्रीय सींस्थ)न) सखर काम सोपववल)
सोत)

राज्य शासनाचा Non-state Registrar मा्मत नोंखेीत थ)् सींाींी य)त नासी

या

कामासााी यु आय डग ू आयन) ारक)ला व ारक)न) वकराींगी या सींस्थ)च्या प्रखानाच्य आख) शानुसार
नोयवसें ार, २०१५ पयगंधतची सवम प्रखान) क)ली असल्याच) व श्री क्रकशोर ख) शमख
ु याींची न)मेुक न
क)ल्याच) शासनाला ल)खी कतववल) आस)
(३ प्रन उद्ावत नासी
___________
िळवण तजज.नालशि येथी

नपरूांचायतीस िायमस्वरुूी

मख्
ु याधधिाऱयाची ननयक्
ु ती िर्याााात
(४७

४३६९५ त१७-०५-२०१६ .

तददांडोरी , श्री.हसन मुश्रीफ तिाप

श्रीमती ददवूिा चव्हाण तााप ाण , श्री.नरहरी णझरवाळ

करतील काय :(१

कतवे तस्ि नालशक

:

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

ग्रामपाललक)च) नगरपींचायतमध्य) ्पाींतर सोवरन मुख्याधीकाऱयाींची

ननयुक्ती करण्यात आल)ली नासी,

(२) असल्यास, याची कारे) काय आस) त,
(३) असल्यास, कतवे नगरपींचायतीस कायमस्व्पी मुख्याधीका-याींची ननयुक्ती करे)ााात
शासनान) कोेती कायमवासी क)ली वा करण्यात य)त आस) ,
(४) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त१४-०६-२०१६

:त१ , (२ , (३

व त४

नवननलमतम नगर पिर ख/डानगर

पींचायतीच) मुख्यधीकारी व इतर पखाींााात, पखननलममतीााातचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराीीन
आस)

सखर प्रस्तावास अींनतम मान्यता लमताल्यानींतर यानस
ु ार सींाींीीत नगर पिर खाींमध्य)

मुख्यधीकाऱयाींची न)मेरक करण्याची कायमवासी करण्यात य)ईल
___________

वव स १६३ त34
अिो ा महानपरूाल िेचा हद्दवाढ प्रस्तावाााात
(४८

४७२७९ त०५-०५-२०१६ .

श्री.रणधीर सावरिर तअिो ा ूूवम :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) अकोला मसानगरपाललक)चा सद्दवाढ प्रस्ताव आयुक्त मसानगरपाललका अकोला याींनी
मींिरु ीसााी शासनाकग) साखर क)ला आस), स) खर) आस) काय,

(२) सखर सद्दवाढ प्रस्ताव शासन मींिुरीसााी खीेमकात प्रतीष)त आस) , स) सी खर) आस) काय,

(३) असल्यास, सद्दवाढ प्रस्तावास मींिुरी ख) ण्याााात शासनान) कोेती कायमवासी क)ली वा
करण्यात य)त आस) ,

(४) नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त१३-०६-२०१६ :त१ सोय, स) खर) आस) ,
(२ , (३

व त४

अकोला मसानगरपाललक)कगरन प्रात प्रस्तावाच्या आीार) , दखनाींक १७ माचम,

२०१६ च्या रािपत्रात प्राथलमक अधीसरचन)न्वय) सरकती व सरचना मागेववण्यात आल)ल्या
आस) त

याअनु ींगान) ववभागीय आयक्
ु त, अमरावती ववभाग, अमरावती याींच्या स्तरावर कायमवासी

सु् असन
र , याींच)कगरन असवाल प्रात लाल्यानींतर प्रस्तुत प्रकरेी पुढील कायमवासी शासन
स्तराव्न प्रस्ताववत करण्यात य)ेार आस)

___________
राज्याती

नापरी स्वराज्य सांस्थाांना स्वच्भा भारत अलभयानाच्या अांम ाजावणीसााी वैयजक्ति

ेरपुती शौचा य ााांधिामासााी ननधी ववतरीत िर्यास शासन मायता दे ्यात आयाााात
(४९

४८८७४ त२८-०४-२०१६ .

अॅड.यशोमती ाािूर तनतवसा , श्री.अलमन ूटे

तमुांाादे वी ,

डॉ.सांतोर् टारफे तिळमनुरी : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१ स्वच्छ भारत अलभयानाच्या अींमलािावेीसााी सन २०१५ मध्य) ्पय) १२८४६६९ ूवढा
ननीी राज्यातील नागरी स्वराज्य सींस्थाींना वीयस्क्तक ेरगुती शशचालय ााींीकामासााी ववतरीत

करण्यास शासन मान्यता ख) ण्यात आल्याच) मास) िान)वारी, २०१६ मध्य) वा या खरम्यान
ननखशमनास आल) आस) , स) खर) आस) काय,
(२

असल्यास, शसरातील नागरीकाींना ेरगुती शशचालयाची सुववीा उपलब्ी क्न ख) े) या

उद्द)शान) स्वच्छ भारत अलभयान सु् करण्यात आल) तरी या सींखभामत शासनान) कोेती
कायमवासी क)ली वा करण्यात य)त आस) ,

(३ नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त१३-०६-२०१६ :त१ सोय स) खर) आस) स्वच्छ भारत अलभयान तनागरी
अींतगमत वीयस्क्तक ेरगुती शशचालय ााींीकामासााी दखनाींक १९ िान)वारी, २०१६ च्या शासन
ननेमयान्वय) केंद्र शासनाच्या दसयाच) ्पय) ४४ ६० को्ी व राज्य शासनाच्या दसयाच) ्पय)
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८३ ८६६९ को्ी अस) ूकरे ्पय) १२८ ४६६९ को्ी इतका ननीी ववतरीत करण्यात आला आस)
(२

स्वच्छ भारत अलभयानाच्या अींमलािावेीच्या अनु ींगान) शासन स्तराव्न पुढीलप्रमाे)

कायमवासी करण्यात आली आस)


अींमलािावेीसााी आवयक मागमखशमक सरचना ननगमलमत



ववभागीय कायमशाताींच) आयोिन



केंद्र व राज्य दसयाच्या ननीीच) स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींना ववतरे
अींमलािावेीचा व)तोव)ती आढावा



या अनु ींगान) राज्यातील ५१ नगरपिर खा व १ मसानगरपाललका िान)वारी, २०१६ अख)र
सागेखारी मुक्त लाली असन
र आेखी ५० नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्था १५ िरन,
२०१६ पयगंधत सागेखारी मुक्त सोत आस) त

(३ प्रन उद्ावत नासी

___________
चांद्रूूर ा ारूूर मापामवरी

(५०

अष्ट्टभुजा प्रभापास

जास्त िचरा टाि ा जात असयाााात

५१७५० त१७-०५-२०१६ .

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१

ापून अस ेया िांूोस्ट डेूोमध्ये षेसमतेूेषेसा

श्री.सुरेश धानोरिर तवरोरा :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

चींद्रपरर ाल्लारपरर मागामवरील अष्भुिा प्रभागास लागरन असल)ल्या कींपोस्् ग)पोमध्य)

षमत)प)षा िास्त कचरा ्ाकला िात असन
र , कच-यात म)ल)ली िनावर) आणे अन्य ओला
कचरा ्ाकत असल्यान) आसपासच्या १५ सिार लोकाींना वसनाच) आिार लाल्याच) मास)
िान)वारी, २०१६ च्या सुमारास ननखशमनास आल) आस), स) खर) आस) काय,
(२

असल्यास, य)थील कचऱयाींची समस्या खरर करण्याकिरता तस)च य)थील नागिरकाींच्या

आरोयाच्या तिारी खरर करण्याकिरता शासनान) कोेती उपाययोिना क)ली आस) वा करण्यात
य)त आस) ,

(३ नसल्यास, ववलींााची कारे) काय आस) त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस त१३-०६-२०१६ :त१ ाल्लारपरर ाायपास रोग, अष्भुिा प्रभाग, मशिा चाींखा

री य्यतवारी, सयवसे ि ५०३/डा१ या शासनाकगरन ेनकचरा यवयवस्थापनाकिरता व प्रक्रिय)किरता प्रात
२० ूकर िाग)वर मसापाललका सद्दीतरन गोता क)ल)ला कचरा ्ाकला िातो स) खर) आस)

अशा कचऱयासोात मत
ृ िनावर कचऱयासोात आल्यास, या ग्राऊींगमीील खुल्या भागात

िमीनीत खड्गा खोखन
र यात अस) प्र)त पुरण्यात य)त)

सखरच्या िाग)स सींरषे लभींत असन
र , या गींपीग ग्राऊींगच्या तीन दखश)स िींगलाचा भाग व

ूका ाािस
पषु कत खरर वर अींखाि) ११०० त) १२०० लोकाींची वस्ती आस)
र
वस्तीतील वसनान) आिारी असल)ल) ्े आढतरन आल)ल) नासीत

सयवसे अींती सखर
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(२ व त३ प्रस्तत
ु िाग)वरील य)ेाऱया कचऱयावर प्रक्रिया करण्याकरीता यापरवी ूका कींपनीस
कायामख)श ख) ण्यात आल) सोत) परीं तु कींपनीन) सखरच) काम सु् न क)ल्यान), यााातच) ननववखा
आख) श व करारनामा रद्द करण्यात आला आस)

नवीन ननववखा मागववण्याची कायमवासी

मसापाललका स्तरावर सु् आस)

सदय:स्स्थतीत खररोि गोता सोेाऱया कचऱयावर खररोि क्रक्कनाशक ्वारेी तस)च

ललन्ग)न क्रक्कनाशक पावगरची ्वारेी क)ली िात)
अस) आयुक्त, चींद्रपरर मसानगरपाललका याींनी कतववल) आस)
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांा
ु ई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकगय मध्यवती मुद्रेालय, मुींाई

