
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १९८ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

नवजात मुलीांच्या नावे १० हजार रुपयाांची ठेव ठेवण्याच्या इचलिरांजी  
नगरपाललिेने घेतलेल्या ननणणयाचा पपववधी मांजूर न िेल्याााात 

  

(१)  १९९२ (२३-१२-२०१४).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवजात मुलीींच्या नाव े १० हजार रुपयाींची ठेव ठेवण्याच्या इचलकरींजी नगरपाललकेन े
घेतलेल्या ननर्णयाचा जजल्हाधिकारी, कोल्हापूर याींनी उपवविी मींजूर न केल्यामळेु २७९ प्रस्ताव 
मींजूरीववना पडून आहेत, हे खरे आहेत काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्ताव जजल्हाधिकारी, कोल्हापूर कायाणलयाकडून वारींवार त्रु्ी काढून परत 
पाठववण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रस्तावास मींजुरी णेण्याबाबत सासनाची मूलमका काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) व (२) होय. हे खरे आहे. 
     सणर बाबत उपवविीमध्ये तरतूण कररे् आवश्यक आहे. 
(३) सासनाने दण.२७/२/२०१५ च्या पत्रान्वये नगरपररषण इचलकरींजी याींचा “लेक वाचवा 
अलमयान” हा उपवविी या अधिननयमातील कलम ३२२ (३) (ड) च्या पो् कलम (१) (घ) च्या 
तरतुणीत येत नाही. त्यामुळे महाराषर नगरपररषणा, नगरपींचायती व आद्योधगक नगरी 
अधिननयम, १९६५ च्या कलम ३२२ मिील तरतुणीनुसार याववषयी उपवविीस मान्यता णेण्याची 
बाब जजल्हाधिकारी याींच्या अखत्याररतील असल्यान ेजजल्हाधिकारी याींना कळववले आहे. 

___________ 
  

वसई तालुक् यातील (.ज.पालघर) नराीर धचमाजी ् पाच् या  मारिाच् या सुरषेेबााात 
  

(२)  २९६१ (१५-०१-२०१५).   श्री.ववलास तरे (ाोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वसई तालुक् यातील (जज.पालघर) नरबीर धचमाजी आप पाींच् या लकल् ल् याींची सुरा ा िोक् यात 
आली असून लकल् ल् यातील स् मारकाच् या त्बींणीची सींरा र् लमींत तोडून राजरोसपरे् सातत् याने 
मद्यपीींचा िुडगुस, प्रेमीयुवकाींच्या वापरामळेु सणरहू स् मारकाींची सरुा ा िोक् यात आलेली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) धचमाजी आप पाच् या स् मारकाची सुरा ा िोक् यात आल् यामुळे तसचे स् मारकाींच् या पररसरातील 
गणुणले, मद्यपी याींचा वावर मोठ्या प्रमार्ात होत असल् यान े या समाजकीं ्काींकडून होर्ा या 
उपद्रव् यास पररर्ामकारकररत्या आळा घालनू त् याींचा त् वरीत बींणोबस् त करावा, असा आसयाची 
मागर्ी तेथील नागररकाींनी मागील २ वषाणपासून सातत् याने स् थाननक पोलीस स् ्ेसन ठार्,े 
वसई, पोलीस आयुक् त, ठार्े/पालघर आणीकड ेलेखी ननवेणनाद्वारे केलेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरर्ी सासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) वसई लकल्ला हा पुरातत्व ववमाग, मारत सरकार याींचे 
अखत्यारीत असुन सणर ववमागाच ेकायाणलय वसई लकल्ला येथे आहे. 
(२) व (३) धचमाजी आपपा स्मारकाींच्या सुरा ा िोक्यात आले बाबत वसई पोलीस स््ेसनला 
स्थाननक लोकाींकडून ननवेणन दणल्याबाबत मादहती ननरींक आहे. तसचे धचमाजी आपपा 
स्मारकाची सींरा र्ाची जबाबणारी ही वसई ववरार सहर महानगरपालीका इ. प्रमाग सलमती 
याींचेकड े असुन सणर स्मारकाींच े सींरा र्ाकरीता दणवस रात्रौ सुरा ा रा क नेमण्यात येतात. 
तसेच वसई लकल्ला या दठकार्ी पुरातत्व ववमागाचे कायाणलय असनु सणर ववमागाचे कमणचारी 
सींरा र्ाकरीता नेमण्यात येतात. पोलीस स््ेसन कडून णेखील वसई लकल्ला परीसरात पेरोललींग 
नेमण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

साांगली लमरज िुपवाड महानगरपाललिा षेेबत्रातील वारणा पाणी योजना  
व सुजल ननमणल पाणी योजनची िाम ेरखडल्याााात 

  

(३)  ११९३४ (०७-०४-२०१५).   श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली लमरज कुपवाड महानगरपाललका ाे त्रातील वारर्ा पार्ी पुरवठा योजना व सुजल 
ननमणल पार्ी पुरवठा योजनेची कामे रखडली आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, त् याची सवणसािारर् काररे् काय आहेत, 
(३) असल् यास, याबाबत सासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, त्यासींणमाणत 
उपाययोजना केली आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०७-२०१६) :(१) अींसत: खरे आहे. 
(२) योजनेतील ताींत्रत्रक बणल, णरसूधचतील वाढ या कारर्ाने योजनेच्या मींजूरी लकीं मतीत वाढ 
झाल्यामुळे कामे रखडली आहेत. 
(३) सद्य:जस्थतीत णरसूचीतील फरकाची ५० % रक्कम मूहानगरपाललकेस प्रापत झाली असून 
१४ व्या ववत्त आयोग व महानगरपाललका जस्वय ननिी मिून काम पूर्ण करुन घेण्याची 
कायणवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ताडवाडी सेंट मेरी रोड, माझगाांव, मुांाई येथील चाळीतील रहहवाशी व  
पोललसाांच्या मालसि भाड्यात तफावत असल्याााात  

  

(४)  १३०२८ (०७-०४-२०१५).   अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ताडवाडी सें् मेरी रोड, माझगाींव, मुींबई येथील स् वातींत्रपूवण काळात सन १९२२ मध् ये 
बाींिण् यात आलेल् या ब् बे इ प्रवुमें् रस् ् (बी.आय.्ी.) या महानगरपाललकेच् या चाळीतील 
सवणसामान् य माडकेरुीं ना मालसक माड े रु. ३५/- ते ४०/- आहे, परींतु त् याच चाळीतील पोलीस 
कमणचा याींना मालसक माड े रु. ४५००/- ते ५०००/- त् याींच् या पगारातून वळत े करण् यात येत 
असल् याने त् याींच् यावरील अन् याय णरू करण् याच् या मागर्ीसाठव ववमागातील जागरुक नागरीक, 
ववववि सामाजजक सींघ्नाींचे पणाधिकारी तसचे लोकप्रनतननिीींनी मा.मुख् यमींत्री, मा.मींत्री 
(गहृननमाणर्) याींना माहे जानेवारी, २०१५ वा त् या सुमारास लेखी ननवेणन साणर केले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरर्ी सासनातफे कोर्ता ननर्णय घेण् यात आला वा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) पोलीस अधिकारी/कमणचारी याींना णेय असलेल्या वेतनशे्रर्ीप्रमारे् प्रचललत तरतुणीनुसार 
घरमाड ेमत्ता अनुजे्ञय ठरतो. 
     ताडवाडी बी.आय.्ी. येथे राहर्ाया पोलीस अधिकारी व कमणचायाींना त े
सेवाननवासस्थानात राहत असल्याने घरमाड ेमत्ता अनुजे्ञय होत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

तेल् हारा तालुक् यातील वारी ववभवगड येथील मामा- भाच् याचा डोहाााात 
  

(५)  १३९९६ (०८-०४-२०१५).   श्री.गोवधणन शमाण (अिोला प.श्चम), श्री.राजेंद्र पाटणी 
(िारांजा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



वव.स. १९८ (4) 

(१) तेल् हारा तालुक् यातील वारी ववमवगड येथील मामा- माच् याचा डोहामध् ये आजपयतं 
जवळपास सेकडो लोक बुडून मले् याची सक् यता दणनाींक ६ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी ननणसणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, वारी ववमवगड हे आदणवासी वस् तीचे गाव असनू तेथे वान नणीपात्रामध् ये  
अनुमान सागर िरर् आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, हे िरर् बघण् यासाठव अनेक सकेडो पयण् क ये- जा करीत असतात, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, या दठकार्ी मामा-माच् याचा अनतसय खोल असा डोह असनू त् याची कल् पना 
पयण् काींना नसत े व त् या दठकार्ी कोर्त् याही प्रकारची सासक य व् यवस् थाही नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल् यास, सासन याबाबत तातडीने सींरा र्ाची सोय कारर्ार आहे काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     सन २०११ ते फेब्रुवारी, २०१५ या कालाविीमध्ये १४ जर्ाींचा डोहामध्ये बुडुन मतृ्य ुझाला 
आहे. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) हे खरे नाही. 
     वारी हनुमान मवरवगड येथ ेवषणमर ववसेषत: हनुमान जयींती, रींगपींचमी आणर् पोळ्याची 
कर या दणवसी मोठ्या प्रमार्ावर माववक/पयण् क येत असतात. सर्ाींच्या दणवसी दहवरखेड 
पोलीस ठाण्याकडून पोलीस बींणोबस्त ठेवण्यात येतो. सणर डोह िोकाणायक असल्याबाबत 
पोलीसाींकडून वारींवार माववकाींना/पयण् काींना आाहन करुन पोहण्यास मनई केली जाते. डोहात 
बुडू नये याकरीता स्थाननक पोहर्ारे, स्वयींसेवक, जजवरा क या दठकार्ी ठेवण्यात आले आहेत. 
सणर दठकार्ी सूचना बोडण आणर् तारेचे कुीं पर् व्यवस्था करण्याबाबत हनुमान मींणीर सींस्थानाला 
सूचना णेण्यात आल्या आहेत. तसेच, डोहाबाबत वतणमानपत्रामध्ये जाहीरात णेऊन जनजागतृी 
करण्यात येते. 

___________ 
  
मुलुांड प.श्चम (मुांाई) येथ ेशात्री नगर येथील साईाााा मांहदरासमोर शासनाच्या पाणी पुरवठा 

ववभागाच्या जागेवर ााांधिाम व्यावसाईिाांिडून अनधधिृत ााांधिामाााात 
  

(६)  १४४१४ (०७-०४-२०१५).   श्री.सरदार तारालसांह (मुलुांड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुलुींड पजश्चम (मुींबई) येथे सास्त्री नगर येथील साईबाबा मींदणरासमोर सासनाच्या पार्ी 
पुरवठा ववमागाच्या जागेवर बाींिकाम व्यावसानयकाींकडून अनधिकृत बाींिकाम करुन ववकली 
जात आहेत अस ेमाहे जानेवारी, २०१५ च्या सेव्च्या आठवड्यात वा त्या णरयान ननणसणनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबतीत चौकसी करुन सींबींधित अधिकारी व कमणचारी याींच्यावर काय 
कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(३) असल्यास, कारवाईच ेस्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०७-२०१६) :(१) मलुुींड (प.) सास्त्री नगर, मुींबई येथील साईबाबा 
मींदणरासमोर महानगरपाललकेच्या पार्ीपुरवठा ववमागाच्या जागेवर अनधिकृत बाींिकाम सुरु 
असल्याच ेदणनाींक ०५.१२.२०१४ रोजी ननणसणनास आले हे खरे आहे. 
(२) व (३) मुलुींड (प.) सास्त्री नगर येथील साईबाबा मींदणरासमोर बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या 
जागेवर दण. ०५.१२.२०१४ रोजी अनधिकृत बाींिकाम सुरु असल्याचे ननणसणनास आल्यामुळे सणर 
अनधिकृत बाींिकामावर मुींबई महापाललका अधिननयम १८८८ च्या कलम ३५४(अ) अन्वये 
कारवाई करुन त्याची एक प्रत मुलुींड (प.) पोलीस ठाण्यास णेऊन सींबींधिताींवर येथील मुींबई 
महापाललका अधिननयम १८८८ च्या कलम ३५४(अ)(ब)(२) अन्वये कारवाई करण्याचे ननणेस 
णेण्यात आले. 
       सणर अनधिकृत बाींिकामाचे ननषकासन दण.१६.१२.२०१४, १२.०२.२०१५, ०४.०३.२०१५ व 
३०.०३.२०१५ रोजी करण्यात आले. ननषकासन कारवाई करुनही बाींिकाम सुरु असल्याचे 
आढळून आल्यामुळे सींबींधिताींवर महाराषर प्राणेलसक नगररचना अधिननयम कलम ५२(४३) 
अन्वये दणनाींक १०.०२.२०१५ रोजी मुलुींड पोलीस स््ेसनमध्ये गुन्हा णाखल करण्यात आला. 
       सणर अनधिकृत बाींिकाम करर्ारे श्री.हनमुींत माळी याींनी मा.दणवार्ी न्यायालयात सु् 
नीं. ९९८/२०१५ अन्वये णावा णाखल केला होता. सणर णावा मा.दणवार्ी न्यायालयान े फे्ाळून 
लावला. 
       मा.दणवार्ी न्यायालयाच्या आणेसववरोिात श्री.हनुमींत माळी याींनी मा.उच्च 
न्यायालयात अपील आणेस क्र. ६९५/२०१५ सह दणवार्ी अजण क्र. ८५०/२०१५ णाखल केले होते. 
सणर अपील मा. उच्च न्यायालयाने दण.२५.०६.२०१५ रोजीच्या आणेसान्वये फे्ाळून लावले. 
       सणर अनधिकृत बाींिकाम दण.२२.०८.२०१५ रोजी महापाललकेमाफण त ननषकालसत 
करण्यात आले आहे. 
       बहृन्मुींबई महानगरपाललकेचे सेवाननवतृ्त उपप्रमखु सुरा ा अधिकारी श्री.हनुमींत श्रीपाण 
माळी याींना सास्त्री नगर, मुलुींड (प.) येथ े महानगरपाललकेची सवेा सणननका दण.०१.०१.१९८९ 
रोजी दणली हाती. सणर सेवा सणननकेसमोवतालच्या जागेवर श्री.माळी याींनी अनधिकृत 
बाींिकाम केल्याच ेननणसणनास आले होते. 
       श्री.माळी याींच्यावर सवणकष खात्याींतगणत चौकसी करण्यात येऊन, त्याींना लसा ा हरू्न 
त्याींची पुढील वावषणक वेतनवाढ तीन वषाणच्या कालाविीसाठव कायमस्वरुपी रोखनू िरण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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मुांाईमध्ये ननवासी व व्यापारी इमारत पभारताना वविास ननयांत्रण ननयमावलीनुसार वीज 
पपिें द्र पभारण्यासाठी जागा राखून ठेवण्यात ्ल्या नसल्याााात 

(७)  १६३१५ (१०-०८-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईमध्ये ननवासी व व्यापारी इमारत उमारताना ववकास ननयींत्रर् ननयमावलीनुसार वीज 
उपकें द्रासाठव ववकासकान ेजमीन राखून ठेवरे् बींिनकारक असताना, बेस्् प्रसासनाने २००६ त े
२०१० या कालाविीत इमारतीमध्ये वीज उपकें द्राींना जागाच दणली नाही. २७५ दठकार्ी 
उपकें द्राची आवश्यकता नाही, तर प्रत्या ात १३८ दठकार्ी उपकें द्राची आवश्यकता असतानाही 
बेस््ने ना हरकत प्रमार्पत्र दणल्याने बेस््चे ४०२ को्ीचे नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरर्ी सासनाने चौकसी केली आहे काय, चौकसीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार ववकास ननयींत्रर् ननयमावलीचे उल्लींघन करर्ाया बेस्् तसेच ववकासकावर कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०७-२०१६) :(१) असी बाब नाही. 
     बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रर् ननयमावलीच्या ववननयम क्र.२६ मिील तरतूणीनुसार वीज 
ववतरर् करर्ाया प्राधिकरर्ाच्या आवश्यकतेनुसार ववकास कररे्त यावयाच्या मूखींडामध्ये, 
मूखींडाच े ाे त्रानसुार वीज उपकें द्र ठेवरे्ची तरतूण आहे. वीज ववतरर् करर्ाया प्राधिकरर्ास 
आवश्यकता नसेल तर वीज उपकें द्राची तरतूण केली जात नाही. 
       बेस्् उपक्रमाने सन २००६ ते २०१० या पाच वषाणमध्ये ववकासकाकडून प्रापत झालेल्या 
एकूर् ५१९ प्रकरर्ाींपवक  १९७ प्रकरर्ाींमध्ये उपकें द्राची मागर्ी केली व उवणररत ३२२ 
प्रकरर्ाींमध्ये उपकें द्राची मागर्ी केली नाही. नवीन उपकें द्र आवश्यक नसल्याकारर्ान े त्याींची 
उमारर्ी करण्यात आली नाही. त्यामुळे बेस्् उपक्रमाच ेनुकसान झालेले नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांाईतील जुन्या इमारती, झोपडपट्टी, म्हाडाच्या इमारती ्णण गहृननमाणण 
सांथाच्या जुन्या इमारती याांचा पनुववणिास िरण्याााात 

(८)  १६८८६ (१२-०८-२०१५).   श्री.िालीदास िोळांािर (वडाळा), श्री.अलमन पटेल (मुांाादेवी), 
प्रा.वर्ाण गायिवाड (धारावी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अलम शेख (मालाड प.श्चम), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईच्या जुन्या इमारती, झोपडपट्टी, हाडाच्या इमारती आणर् गहृननमाणर् सींस्थाच्या 
जुन्या इमारती याींचा पुनववणकास कररे् कठवर् होर्ार असल्यामुळे महानगरपाललकेचा प्रस्ताववत 
आराखडा रद्द करण्यात आल्या असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास ननणसणनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) मुींबई महानगरपाललकेचा प्रस्ताववत आराखडा रद्द करावा या मागर्ीसाठव २० एवप्रल, २०१५ 
रोजी मुींबईतील आझाण मवणान येथे तीव्र आींणोलन करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आराखडा रद्द केल्यामुळे मुींबई सहराची ववकासकाम े व पुनवणसनाची काम े
रखडली आहेत, सासन याबाबत नववन आराखडा तयार करर्ार आहे काय, त्यास लकती 
कालाविी लागेल, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०७-२०१६) :(१) त े (४) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेन े दणनाींक 
२५.०२.२०१५ रोजी प्रलसध्ण केलेल्या सुिाररत प्रारुप ववकास योजनेवर ववस्ततृ प्रमार्ात हरकती 
व सूचना महानगरपाललकेस प्रापत झालेल्या होत्या. सणर प्रारुप  ववकास योजनेमध्ये 
आरेखनाच्या चुकाींसह इतरही चकुा मोठ्या प्रमार्ावर झालेच े ननणसणनास आलेवरुन सासनान े
प्रारुप ववकास योजनेतील चुकाींची सखोल सहाननसा करुन, त्यानुरुप णरुुस्ती करुन सुिाररत 
प्रारुप ववकास योजना पुनणप्रलसध्ण कररे्चे ननणेस दणनाींक २३.०४.२०१५ रोजी दणलेले आहेत. 
     सासनान े प्रारुप ववकास आराखडा पुनणप्रलसध्ण कररे्चे आणेस दणलेले असले तरी मींजूर 
ववकास ननयींत्रर् ननयमावलीच्या तरतूणीनुसार पुनववणकास अनुजे्ञय होत असल्यान ेपुनवणसनाची 
काम ेरखडण्याची बाब उद्् ावत नाही. 
     बहृन्मुींबई महानगरपाललकेन े सुिाररत प्रारुप ववकास योजना दणनाींक २७.०५.२०१६ रोजी 
पुनणप्रलसध्ण केलेली आहे. 

___________ 
  

राज्यातील अनेि .जल््यातील पोललस पाटीलाांची पदे ररक्त असल्याााात 
  

(९)  १७०८६ (१२-०८-२०१५).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अलमन पटेल (मुांाादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), अॅड.्िाश फुां डिर 
(खामगाांव), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.गुलााराव पाटील (जळगाव ग्रामीण), श्री.शांभूराज 
देसाई (पाटण), डॉ.सु.जत लमणचेिर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश ्बाटिर (राधानगरी), 
श्री.पल्हास पाटील (लशरोळ), श्री.राजेश षेबीरसागर (िोल्हापूर पत्तर), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-
िुपेिर (चांदगड), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री..जतेंद्र ्व् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.ज्ञानराज चौगुले (पमरगा), डॉ.राहूल ्हेर (चाांदवड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जळगाींव, कोल्हापूर, िुळे, उस्मानाबाण, बुलडार्ा, नालसकसह अनेक 
जजल््यातील पोललस पा्ील व कोतवालाींची १४,००० पणे ररक्त असल्याच े माहे जून, २०१५ 
मध्ये वा त्यासुमारास ननणसणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सणर ररक्त पणे मरण्याबाबत सासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवणसािारर् काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) राज्यामध्ये सुमारे १६,७४४ पोलीस पा्लाींची पणे व 
कोतवालाींची समुारे २१०० पणे ररक्त आहेत. 
(२) पोलीस पा्लाींची उपववमागननहाय त्रबींणनुामावली अद्ययावत करुन पोलीस पा्लाींची मरती 
प्रलक्रया सींबींधित उपववमागीय कायाणलयामाफण त सुरु आहे. तसचे, सवण ववमागीय आयुक्त 
(महसूल) याींना अपर मुख्य सधचव (गहृ) याींच्या स्तरावरून सूचना णेण्यात आल्या आहेत. 
     कोतवालाींची ररक्त पणे मरण्याची कायणवाही महसलू ववमागाकडून सुरु असून काही 
जागाींवर आरक्षा त उमेणवार न लमळाल्यामुळे ती पणे ररक्त राहीली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांाईमध् ये सवाासाठी रा ॉण् डाॅण् ड सुववधा लमळणेााात 
  

(१०)  १९४१८ (११-०८-२०१५).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवण), श्री.किसन िथोरे 
(मुरााड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईमध् ये सवांसाठव ब्र्ण् डबणण् ड सुवविा लमळरे्बाबत अनके सींघ्ना एकत्र येऊन ‘इीं्रने् 
फ्र ऑल’ व इन् फो ऑल हे अलमयान राबवले जात असल् याचे माहे म,े २०१५ मध्ये वा त्या 
सुमारास ननणसणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, मुींबईच् या २०१४ ते २०३४ या ववकास आराखड्यात ब्र्डबणण् डच् या पायामूत 
सुवविेसाठव त् याींचा समावेस व् हावा ही मागर्ी सणर अलमयानाद्वारे होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, सवाणसाठव ब्र्डबणण् डची सुवविा लमळण् यासाठव सासनाने काय उपाययोजना करीत 
आहे, मुींबईच् या ववकास आराखड्यामध् ये सणर बाबीींचा समावेस केला आहे, ब्र्डबणण् ड सुवविा 
बाबतचे सासनाचे नेमके िोरर् काय आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०७-२०१६) :(१) ते (४) बहृन्मुींबई ाे त्राची सुिाररत प्रारुप ववकास 
योजना तयार करण्याची कायणवाही ही बहृन्मुींबई महानगरपाललकेकडून सुरु आहे. 
महानगरपाललकेने सिुाररत प्रारुप ववकास योजना ववकास ननयींत्रर् ननयमावलीसह दणनाींक २७ 
म,े २०१६ रोजी नागररकाींच्या सचूना/हरकतीसाठव प्रलसध्ण केलेली आहे. 
       प्रलसध्ण कररे्त आलेल्या प्रारुप ववकास ननयींत्रर् ननयमावली मध्ये डडजज्ल मादहती 
सींपकाणसाठव प्रत्येक इमारतीमध्ये सामाईक णरूसींचार आणर् ऑप्ीकल फायबर केबल प्रस्थापन 
याींचेकररता मूलमगत वादहन्या ्ाकण्याच्या तरतुणीचा समावेस प्रस्ताववत आहे. 
       प्रारुप ववकास योजना तयार करण्याची कायणवाही ही महानगरपाललका स्तरावरुन होत 
असल्यान े याबाबत सासनान े कायणवाही करण्याची मूलमका रहात नाही. सणर प्रारुप ववकास 
योजना वविाननक कायणवाही पूर्ण करुन सासनास साणर झाल्यानींतर सासन स्तरावर आवश्यक 
ते बणल करुन ववकास योजना मींजूर कररे् लकीं वा नामींजूर कररे्चे अधिकार हे सासनाच े
आहेत. 

___________ 
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मुांाई-गोवा महामागाणवरील लाांजा ााजारपेठेत पािींग व्यवथा व  
अन्य सुववधा पपलब्ध िरुन देण्याााात 

  

(११)  १९६२३ (११-०८-२०१५).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-गोवा महामागाणवरील लाींजा बाजारपेठेत सध्या व्यापार उद्योगिींणे याींच्यात 
झपा्यान ेझालेली वाढ सात्यान े नागररकाींची होर्ारी वणणळ याींचा ववचारा करता पालकण ग 
व्यवस्था व अन्य अत्यावश्यक सुवविाींचा अमाव असल्याचे नुकतचे माहे म,े २०१५ मध्ये वा 
त्याणरयान ननणसणनास आले आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सणर बाजारपेठ महामागाणवरच असल्यान े लाींजा सहर गणीच े व मुख्य 
बाजारपेठेच े सहर हरू्न उद्यास येत असल्यामुळे पालकण ग व्यवस्था, सौचालय व्यवस्था, 
साींडपाण्याचा ननचरा आदण सुवविा पुरववण्याबाबत सासन स्तरावर काय कायणवाही करण्यात 
आली आहे वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) सद्य:जस्थतीमध्ये लाींजा बाजारपेठेमध्ये सावणजननक 
वाहन पाकींग व्यवस्था उपलब्ि  नाही. हे खरे आहे काय, 
(२) लाींजा तालुक्याच े व मुख्य बाजारपेठेच े सहर असनू सहरामध्ये सौचालयाची पुरेसी 
अलमयानाींतगणत हींगर्णारीमुक्त घोवषत करण्यात आले आहे. लाींजा सहरामध्ये सद्य:जस्थतीमध्ये 
सुमारे ९८ सावणजननक व सामदु्रानयक सौचालय लसट्स उपलब्ि आहेत. लाींजा एस.्ी. 
आगारामध्ये एस.्ी.महामींडळाच्या मालक च ेसौचालय व मुतारी उपलब्ि आहे. बाजारपेठेमध्ये 
येर्ाया नागरीकाींसाठव बाजारपेठ पररसरामध्ये प े ्न्ड युज तत्वावी पुरुषाींसाठव ७ तर 
मदहलाींसाठव ३ लसट्सचे सुलम सौचालय उपलब्ि आहे. बाजारपेठ पररसरामध्ये लाींजा 
नगरपींचायतीच्या वतीन े२ पररसरामध्ये लाींजा नगरपींचायतीच्या वतीने २ लसट्सच ेसौचालय व 
मुतारी बाींिण्याचे काम ननयोजजत आहे. सणर कामाचा कायाणरींम आणेस दण.२८/४/२०१६ रोजी 
णेण्यात आला असून दण.१५/७/२०१६ पयतं सणरच ेकाम पूर्ण होरे् अपेक्षा त आहे. 
       लाींजा सहरासाठव साींडपाण्यींचा ननचरा करण्यासाठव आिुननक जल व मलननसा:रर् 
यींत्रर्ा उमारण्याबाबत प्रस्तावीत आहे. 
       नगरोत्थान महाअलमयान अींतगणत तातडीन ेआवश्यक एकूर् ५ दठकार्ी ग्र बाींिकाम 
कररे् ननयोजजत आहे. सणर कामाींचा कायाणरींम आणेस दणनाींक २८/०४/२०१६ रोजी णेण्यात आला 
असून दणनाींक ३०/७/२०१६ पयतं सणरचे कामे पूर्ण होरे् अपेक्षा त आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
गोरेगाांव येथील ्रे िॉलनीत नव् या वविास ्राखडयातून िचरा वगीिरण िें द्राचा प्र ताव 

  

(१२)  १९८७० (११-०८-२०१६).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलाार हहल) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील ३ हजार एकरवर वसलेली आरे क्लनीत नव् या ववकास आराखडयातून कचरा 
वगीकरर् कें द्राचा प्रस् ताव आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, आिीच मेरो कारसेड, गोरेगाव-मुलुींड जोड रस् ता असा अनके ववकास 
प्रकल् पाींमुळे या हररत पट्टयाला िोका ननमाणर् झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, त् यातच ववकास आराखडयातील लसफारसीींमुळे आतापयतं ना ववकास ाे त्र 
असलेल् या आरे क्लनीच ेद्वारे ववकासासाठव खुले करण् यात येर्ारे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सणर ववकास आराखडयाच् या प्रारुपातील या तरतुणीींचा सवणत्र ननषेि होत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, याबाबत सासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०७-२०१६) :(१) ते (३) असी बाब नाही. 
     बहृन्मुींबई महानगरपाललकेन े दणनाींक २५.२.२०१५ रोजी प्रलसध्ण केलेल्या प्रारुप ववकास 
योजनेमध्ये आरे वसाहतीचा काही माग सींस्थात्मक ववकासासाठव, काही माग मेरो कार 
सेडसाठव, काही माग मोकळ्या जागाींसाठव आरक्षा त ठेवण्यात आलेला होता. 
(४) ते (६) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने दणनाींक २५.०२.२०१५ रोजी प्रलसध्ण केलेल्या प्रारुप 
सुिाररत ववकास योजनेस समाजाच्या सवण स्तरातून ववरोि होवनू ववस्ततृ प्रमार्ात हरकती 
प्रापत झालेल्या होत्या. सणर प्रारुप ववकास योजनेमध्ये आरेखनाींच्या चकुाींसहीत इतरही चुका 
मोठ्या प्रमार्ावर झालेल्या होत्या. सासनाने प्ररुप ववकास योजनेमिील चुकाींची सखोल 
सहाननसा करुन सगळ्या चुकाींची जागेवरील पररजस्थतीनुसार, गुर्वत्तेनुसार ननयोजनाच ेदृष्ीने 
व कायणेसीर बाबी तपासून त्यानरुुप णरुुस्ती करुन सुिाररत प्रारुप ववकास योजना पुनप्रणलसध्ण 
कररे्चे ननणेस दणनाींक २३.०४.२०१५ रोजी दणलेले आहेत. 
     महानगरपाललकेन े आता नव्याने दण.२७.०५.२०१६ रोजी प्रलसध्ण झालेल्या ववकास 
आराखडा २०३४ मध्ये आरे वसाहतीचा काही माग प्रार्ी सींग्रहालय, ववस्थावपताींसाठव घरे आणर् 
मेरो कारसेडसाठव आरक्षा त करण्यात आला आहे. आरे वसाहतीचा माग “ना ववकास” ाे त्रामध्ये 
समाववष् आहे. 

___________ 
  

मुांाईतील िुलाण-साांताकु्रझ रत्यावर अनधधिृतररत्या पाकिा ग होत असल्याााात 
(१३)  २२२२३ (१०-०८-२०१५).   श्री.सांजय पोतनीस (िललना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील कुलाण-साींताकु्रझ रस्त्यावरील मनहास चौकाजवळील मारत पे्ोलपींप त ेलमठव नणी 
पयणतचा रस्ता समाववषठ असून सणर रस्त्याींवर बहुताींस वाहन ेअनधिकृतररत्या पाकण  केली जात 
असल्यामळेु रहणारी अडथळा ननमाणर् होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सणर रस्त्यावर पे ्ण्ड पाकण  सुरु करण्यासींणमाणत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी 
दणनाींक २२ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास मुख्य अलमयींता (रस्ते), वरळी अलमयाींत्रत्रक  
सींकुल याींना पत्रव्यवहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यासींणमाणत सासनाने चौकसी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तद्नुसार उक्त दठकार्ी तात्काळ पे ्ण्ड पाकण  सुरु करण्याबाबत सासन स्तरावर काय 
कायणवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०७-२०१६) :(१) अनधिकृत पालकण गमुळे सणर रस्त्यावर अडथळा 
ननमाणर् होत आहे, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) सी.एस.्ी. रोडवरील काही दठकार्ी पे ्ण्ड पालकण गसाठव “ना-हरकत प्रमार्पत्र” 
लमळण्याबाबत महानगरपाललकेमाफण त सह पोलीस आयुक्त, मुींबई याींचेकड े ववनींती करण्यात 
आली आहे. तसचे, या सींणमाणत महानगरपाललकेमाफण त पाठपुरावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे 
या प्ररकर्ी चौकसीची आवश्यकता नसल्यामुळे चौकसी करण्यात आलेली नाही. 
     सणर रस्त्यावरील रहणारी सुरळीत होण्यासाठव सणर रस्त्याचे रुीं णीकरर्ाचे काम 
महापाललकेमाफण त हाती घेण्यात आलेले आहे. 

___________ 
  

जळगाांव महानगरपाललिेच्या अ.ननशमन ववभागाच्या ाळिटीिरणाााात 
  

(१४)  २४०२१ (१०-०८-२०१५).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेा) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जळगाींव महानगरपाललकेच्या अजननसमन ववमागाच्या बळक्ीकरर्ासाठव 
महानगरपाललकेला सासनाने दणड को्ी रुपये मींजूर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आतापयतं अजननसमन ववमागाच्या बळक्ीकरर्ावर लकती खचण करण्यात 
आलेला आहे, 
(३) अत्यअल्प प्रमार्ात खचण करण्यात आला, त्याची काररे् काय आहेत व सींपूर्ण ननिी खचण 
करण्याबाबत कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०७-२०१६) :(१) अींसत: खरे आहे. 
     वषण २००९ त े जनू २०१५ पयतं अजननसमन व आर्ीबार्ी सेवाींच े बळक्ीकरर् 
योजनेअींतगणत सासनाकडून जळगाव महानगरपाललकेस रुपये २६,८१,२२५/- व जजल्हा ननयोजन 
सलमतीकडून महापाललकेस अजननसमन सेवा बळक्ीकरर्ाकरीता रुपये ३४,००,०००/- चे अनुणान 
मींजूर करण्यात आले आहे. 
(२) एकूर् प्रापत सासक य अनुणान रुपये ६०,८१,२८५/- मिून महानगरपाललकेने अजननसमन 
सेवा बळक्ीकरर्ाकरीता रुपये ३५,८२,८०१/- एवढ्या अनुणानाचा ववननयोग केला आहे. 
(३) जळगाव महानगरपाललकेन े अजननसमन सेवा बळक्ीकरर्ा करण्याकररता ताींत्रत्रक 
मान्यतेसाठवच्या प्रस्तावास सींचालक, महाराषर अजननसमन सेवा सींचालनालयाने दणलेल्या 
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मान्यतेनुसार ववहीत कायणपध्णतीचा अवलींब करुन अजननसमन सादहत्य सामुग्री खरेणी 
करण्याबाबत कायणवाही जळगाव महानगरपाललका स्तरावर चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

परभणी येथील ननवासी पप.जल्हाधधिारी याांनी िेलेल्या गवरव्यवहाराााात 
  

(१५)  २४५४३ (०१-०८-२०१५).   श्री.ववजय भाांाळे (.जांतूर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री..जतेंद्र 
्व् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परमर्ी येथील ननलींत्रबत ननवासी उपजजल्हाधिकारी श्रीमती स्वाती सुयणवींसी याींनी केलेल्या 
गवरव्यवहारा सींणमाणत त्याींचेववरुध्ण सुरु असलेल्या ववमागीय चौकसी व त्याींनी जमववलेल्या 
बेदहसोबी मालमत्तेची लाचलुचपत प्रनतबींिक ववमागामाफण त सुरु असलेली चौकसी पूर्ण करण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चौकसीत काय आढळून आले, चौकसी त्वरीत पूर्ण करण्याबाबत सासनान े
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) श्रीमती स्वाती सुयणवींसी याींनी केलेल्या 
गवरव्यवहारासींबींिात त्याींच् याववरुध्ण ववमागीय चौकसीची कायणवाही ववमागीय आयुक्त, औरींगाबाण 
ववमाग याींच्या स्तरावर सुरु आहे. त्याींनी िारर् केलेल्या मालमत्तेबाबत लोकप्रनतनतनिीनी 
केलेल्या तक्रारीच्या अनुषींगान े उघड चौकसी करण्यास परवानगी लमळरे्बाबत लाचलुचपत 
प्रनतबींिक ववमागाने सासनास अहवाल साणर केला आहे. सणर प्रकरर्ाच्या अनुषींगाने महसलू 
व वन ववमागाकडून मागववण्यात आलेले अलमप्राय प्रापत होताच उघड चौकसी सींणमाणत त्वरीत 
ननर्णय घेण्यात येईल. 

___________ 
  

अिोला येथील लसव्हील लाईन पोलीस ठाण्यात ितणव्यावरील पोलीस ननररषेबिाने  
गुन् हे दाखल असलेल्या युविाांसोात वाढहदवस साजरा िेल्याााात 

(१६)  २६१७२ (१२-०८-२०१५).   श्री.गोवधणन शमाण (अिोला प.श्चम), श्री.हररर् वपांपळे 
(मुनत णजापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला येथील लसव्हील लाईन पोलीस ठाण्यात कतणव्यावर असताींना पोलीस ननररा क 
प्रकास सावकार याींनी कृषी नगरातील काही युवकाींसोबत स्वत:चा वाढदणवस साजरा केल्याच े
दणनाींक ९ जुन, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननणसणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याींच्यासोबत असलेल्या युवकाींववरुध्ण गींमीर स्वरुपाच ेगुन् हे णाखल असून   
श्री.सावकार याींच ेयुवकाींसी असलेले सींबि पाहता त्याींच्यावर लसस्तमींगाची कारवाई करून 
ननलींत्रबत करावे असी मागर्ी लेखी ननवेणनाव्णारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी चौकसी करण्यात आली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकसीचे ननषकषण काय आहेत व त्यानसुार पोलीस ननरीा क श्री.सावकार 
याींच्यावर कोर्ती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) :(१) नाही. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) उपरोक्त ननवेणनाच्या अनुषींगाने चौकसी केली असता तत्कालीन पोलीस ननरीा क, पोलीस 
स््ेसन लसव्हील लाईन, अकोला याींनी स्वत:चा वाढदणवस साजरा केला नसून दणनाींक १४ 
एवप्रल, २०१५ रोजी ड्.बाबासाहेबर आींबेडकर जयींत उत्सवननलमत्त काढण्यात आलेल्या 
लमरवरू्क मिील बनगीवरील केक लोकाींच्या आग्रहावरुन मानाच्या तलवारीने कापला. या 
अनुषींगान ेउपववमागीय पोलीस अधिकारी, अकोला याींनी पुढील चौकसी केली असता तत्कालीन 
पोलीस ननरीा क, श्री.प्रकास सावकार हे एक वररषठ णजाणच ेपोलीस ननरीा क असताींना पोलीस 
प्रनतमेचे मान ठेवता नागरीकाींच्या मजीनुसार तलवारीने केक कापल्यामुळे तसचे सणरची 
बातमी वतणमानपत्रात प्रलसध्ण झाल्यामुळे पोलीस ववमागाची बणनामी झाली. त्यामुळे 
श्री.सावकार याींना नाराजीच ेपत्र णेण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िारांजा (.ज.वालशम) येथील श्री.नलृसांह सरवती वामी महाराज  
मांहदराच्या देणगीत ३६ िोटीांचा अपहार झाल्याााात 

(१७)  २६५३५ (१२-०८-२०१५).   श्री.हररर् वपांपळे (मुनत णजापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कारींजा (जज.वालसम) येथील श्री.नलृसींह सरस्वती स्वामी महाराज मींदणराच्या णेर्गीत ३६ 
को्ीींचा अपहार झाल्याचा प्रकार जून, २०१५ मध्ये ननणसणनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरर्ी पोलीसाींनी मींदणराच्या ववश्वस्ताींसह ९ जर्ाींवर फसवरु्क चा गुन्हा 
णाखल केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार पुढे कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सणर प्रकरर्ी पोलीस स््ेसन कारींजा सहर येथ ेअपराि क्रमींक ७२/२०१५ कलम ४२०, ४६५, 
४६६, ४०८, ४७१, ३४ माणींवव अन्वये गुन्हा णाखल केलेला आहे. गुन््याींतील सवण आरोपी 
वव.जजल्हा सत्र न्यायालय, वालसम याच ेदण.०२.०६.२०१५ च ेआणेसा अन्वये अींतरीम जमानतीवर 
आहेत. वव.उच्च न्यायालय खींडपीठ, नागपूर याींचे आणेसा अन्वये सणर प्रकरर्ाचा तपास 
िमणणाय आयुक्त, अमरावती याींचेकड े वगण करण्यात आला आहे. सणरच्या गुन््याचा तपास 
िमणणाय आयुक्त, अमरावती याींचकेड ेआहे. 

___________ 
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नालशि येथील अनतररक्त .जल्हाधधिारी व त्याांचा सहाय्यिास लाच घेताना पिडल्याााात 
  

(१८)  २८२३५ (०५-११-२०१५).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववववि जजल््यातील लाचखोरीची प्रकरर् वाढत असून दणनाींक १ ऑगस््, त े
१३ ऑगस््, २०१५ या कालाविीत तब्बल २२ सरकारी अधिकारी व कमणचारी याींना लाच 
स्वीकारताींना एसीबीच्या अधिकायाींनी पकडले असल्याचे दणनाींक १४ ऑगस््, २०१४ रोजी वा 
त्यासुमारास ननणसणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यामध्ये नालसक येथील अनतररक्त जजल्हाधिकारी रामचींद्र पवार व त्याींचा 
सहाय्यक दणनेस माई पींचसारा या णोघाींना ३५ लाखाची लाच घेताना पकडून अ्क करण्यात 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरर्ी सींबींधिताींवर कोर्त्या स्वरुपाची कारवाई करण्यात आली वा 
येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. दणनाींक ०१.०८.२०१५ त े१३.०८.२०१५ या 
णरयान राज्यात लाचलुचपत प्रनतबींिक ववमागामाफण त एकूर् ४७ गुन्हे णाखल करण्यात आले 
असून त्यात ५१ सरकारी अधिकारी/कमणचारी व १३ इतर लोकसेवक व खाजगी व्यक्तीींना अ्क 
करण्यात आली आहे. 
(२), (३) व (४) श्री.जयींत माई प्ेल व त्याींच े कु्ुींत्रबय याींनी गरे्सगर, तालुका नाींणगाव, 
जजल्हा नालसक येथे व गींगािरी येथे खरेणी केलेली सतेजमीन बेकायणेसीर असून सासनाचा 
लाखो रुपयाचा नजरार्ा बुडववलेबाबत फौजणारी गुन्हा णाखल करण्याची कारवाई ्ाळण्यासाठव 
श्री.रामचींद्र बाबुराव पवार, अपर जजल्हाधिकारी, मालेगाव याींनी खाजगी इसम दणनेस माई 
पींचसारा याींचेमाफण त तक्रारणाराकड े ३५ लाख रुपयाची लाचेची मागर्ी केल्याचे पडताळर्ी 
णरयान ननषपन्न झाले. त्यानसुार दणनाींक ०६.०८.२०१५ रोजी श्री.रामचींद्र पवार, अपर 
जजल्हाधिकारी, मालेगाव व खाजगी इसम दणनेस माई पींचसारा याींचेववरुध्ण मींद्रकाली पोलीस 
स््ेसन, नालसक सहर येथ े गु.रु.क्र.३१०३/२०१५, लाचलुचपत प्रनतबींिक अधिननयम, १९८८ चे 
कलम ८,१०,१५ अन्वये णाखल करण्यात आला आहे. सणर गुन््यात आरोपीींना दण.०६.०८.२०१५ 
रोजी अ्क करण्यात आली असनू मा.न्यायालयाने दण.०९.०८.२०१५ रोजी जामीन मींजूर केला 
आहे. श्री.रामचींद्र पवार, अपर जजल्हाधिकारी याींच्या मालमत्तेबाबत उघड चौकसी सुरु आहे. 

___________ 
  

शाहुवाडी (.ज.िोल्हापूर) तालुक्यामध्ये ररक्त असलेल्या पोलीस पाटलाांच्या पदाांााात 
  

(१९)  २९०९८ (२१-०१-२०१६).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) साहुवाडी (जज.कोल्हापूर) तालकु्यामध्ये १४२ महसलुी गाव,े २५० वाड्या, १०३ िनगरवाड े
असून पोलीस यींत्रर्ा व महसूल ववमागाचा गावपातळी वरचा णवुा असलेल्या पोलीस पा्लाींची 
एकूर् १३१ पणे मींजूर आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, तालुक्यामध्ये सेवा ननवतृ्ती व मतृ्यूमुळे पोलीस पा्लाींची ६५ पणे ररक्त असून 
केवळ ६६ व्यक्तीच तालुक्याचा कारमार पाहत आहेत तर काही व्यक्तीकड े ५ ते ७ गावाींचा 
कायणमार सोपववलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सणर ररक्त पणे मरण्यासाठव सासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) साहुवाडी तालुक्यामध्ये १३२ पोलीस पा्लाींची पणे 
मींजूर आहेत. 
(२) व (३) साहूवाडी तालुक्यामिील १३२ पोलीस पा्लाींच्या मींजूर पणाींपवक  ६० पणे कायणरत 
होती. उवणरीत ७२ जागाींपवक  २ गावाींमध्ये पोलीस ठारे्/आऊ् पोस्् कायणरत असल्यामुळे 
वगळण्यात आली आहेत. ७० जागाींकरीता जाहीरनामा प्रलसध्ण करुन ४५ गावाींकरीता पोलीस 
पा्ील पणाींकरीता उमेणवाराींची ननवड करण्यात आली आहे. २५ गावाींपवक  २० गावाींमध्ये 
आरा र् असलेले उमेणवार न लमळाल्यामळेु व ५ गावाींमध्ये पोलीस पा्ील पणाकरीता 
आवश्यक अ्ीींची पूतणता करर्ारे उमेणवार उपलब्ि न झाल्यामुळे ररक्त राहीली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चातारी (ता.पमरखेड .ज.यवतमाळ) या गावात मोठ्या प्रमाणात  
अववध दारुववक्री व मटिा सुरु असल्याााात 

  

(२०)  २९४५९ (२१-०१-२०१६).   श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंहदया), श्री.अलमन पटेल (मुांाादेवी), 
श्री.अलम शेख (मालाड प.श्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चातारी (ता.उमरखेड, जज.यवतमाळ) या गावात मोठ्या प्रमार्ात अववि णारुववक्र  व म्का 
सुरु असल्यामुळे गावातील सामाजजक, िालमणक स्वास्् ा त्रबघडत आहे या कारर्ामळेु गावातील 
युवकाींसह सकेडो मदहलाींनी उमरखेड पोलीस ठाण्यावर िडक मोचाण काढून अववि णारुववक्र  बींण 
करण्याची मागर्ी केली असल्याच ेमाहे सप े्ंबर, २०१५ णरयान ननणसणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, साणर गावातील ग्रामस्थाींच्या मागर्ीनुसार येथे सरुु असलेली अववि णारु ववक्र  
व म्क्याचे अड्ड ेबींण करण्याबाबत सासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) :(१) चातारी ता.उमरखेड जज.यवतमाळ या गावात अववि 
णारु ववक्र  व म्का सुरु नाही. दणनाींक १६.०८.२०१५ रोजी यवतमाळ जजल्हा णारुबींणीसाठव 
उमरखेड येथ े मोचाण काण्यात आला होता. त्या दणवसी चातारी येथील गावकयाींनी चातारी 
गावात णारुबींणी बाबत अजण दणला हे खरे आहे. 
(२) चातारी गावात मागील ४ वषाणत णारुबींणी कायद्यान्वये एकूर् ४० केसेस करण्यात आलेल्या 
असून ४६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. तसेच रु. ५८६७००/- इतक्या लकीं मतीचा माल 
जपत करण्यात आला आहे. तसचे मुींबई णारुबींणी कायणा कलम ९३ अन्वये १२ केसेस करण्यात 
आल्या. 
     तसेच सन २०१३ त ेनोव्हेंबर २०१५ पयतं चातारी येथ ेम्का जुगार आढळून आल्याने 
एकही केस करण्यात आलेली नाही. 
     अववि णारु व म्का जुगाराच्या व्यवसाय करर्ायाींवर वळेोवळेी प्रनतबींिक कारवाईसुध्णा 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांाई ववमानतळ पररसराच्या ााहेर पांच इमारत ााांधण्यापूवी ्वश्यि असणारी  
भूखांडाची .थती दशणि िागदपत्र ेदेणे महानगरपाललिेन ेथाांाववल्याााात 

  

(२१)  २९५९५ (२३-१२-२०१५).   श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंहदया), श्री.िालीदास िोळांािर 
(वडाळा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अलमन पटेल (मुांाादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववमानतळ पररसराच्या बाहेर २० लक.मी. पररघामध्ये उीं च इमारत बाींिण्यापूवी 
आवश्यक असर्ारी मखूींडाची जस्थती णसणक कागणपत्र े णेरे् महानगरपाललकेने थाींबववल्यामळेु 
अनेक प्रकल्पाींना मारतीय ववमानतळ प्राधिकरर्ाकडून परवानगी लमळू सकली नसल्यान े
ववमानतळाच्या आसपासच्या ८० ते ९० इमारतीींचा पुनववणकास थाींबला असल्याच ेमाहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये वा त्या समुारास ननणसणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कागणपत्र े णेण्यासाठव आवश्यक असलेली तज्ञ मींडळी महानगरपाललका 
कायाणलयात नाहीत त्यामुळे मखूींडाबाबतची जस्थतीणसणक कागणपत्र े उपलब्ि कररे् 
महानगरपाललकेला जजलकरीच ेबनले आहे हे पाहता सासन त्वरीत आवश्यक कायणवाही करर्ार 
वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०७-२०१६) :(१) व (२) असी बाब नाही. 
      मारतीय ववमानतळ प्राधिकरर्ाकडून त्याींच्या सींकेतस्थळावर ववमानतळ आसपासच्या 
पररसरातील इमारतीींचा पुनववणकास करीत असताना त्यास णेण्यात येर्ाया उींचीबाबत रींगीत 
साींकेतीक नकासा दणनाींक ०९.०७.२०१५ रोजी प्रसाररत करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार 
कायणवाही होर् ेआवश्यक आहे. 
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     बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने व्यवसाय सुलमतेच्या (Ease of doing business) 
ननगणलमत केलेल्या पररपत्रकानुसार परवानािारक सवेा क याबाबतची कागणपत्र े
महानगरपाललकेस परस्पर साणर करुन सकतील असी तरतूण केली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांाई-पुणे यशवांतराव चव्हाण द्रतु मागाणवर लोधववली गावाजवळ  
झालेल्या अपघातात ७ व्यक्तीांचा झालेला मतृ्य ू

  

(२२)  २९९१२ (२१-०१-२०१६).   श्री.मधिुरराव चव्हाण (तुळजापूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(लशडी), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई-पुरे् यसवींतराव चव्हार् द्रतुमागाणवर दणनाींक २१ सप े्ंबर, २०१५ रोजी लोिववली 
गावाजवळ खालापूर पोलीस स््ेसनच्या हद्दीत मुींबईकड ेयेर्ाया क्ललस गाडीचा अपघात होवून 
७ व्यक्तीचा मतृ्यू झाला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सणर अपघाताची चौकसी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चवकसीत काय आढळून आले व त्यानुसार मतृ व्यक्तीींच्या कु्ुींबीयाींना 
अथणसहाय्य करण्याच्या दृष्ीने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच ज्यादठकार्ी हा अपघात झाला त्याठवकार्ीच गत मदहनामरात झालेल्या ववववि 
अपघातामध्ये १० जर् ठार झाल्याची नोंण खालापूर पोलीस स््ेसनला झाली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, सणर दठकार् हे अपघात प्रवर् ाे त्र असल्यामुळे अपघात ्ाळण्याच्या दृष्ीने 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) होय. 
     सणर अपघात क्वाललस वाहन चालकाच्या चुक मुळे घडल्याचे पोलीस तपासात ननषपन्न 
झाले असून त्याच्याववरुध्ण खालापरू पोलील ठारे् येथ ेगु.र.क्र. १६६/२०१५, मा.णीं.वव.सीं. कलम 
२७९, ३०४ (अ), ३३७, ३३८, ४२७ सह मो्ार वाहन कायद्याींतगणत गुन्हा णाखल करण्यात आला 
आहे. 
     मतृाींच्या नातेवाईकाींना मो्ार अपघात णावा न्यायाधिकरर्ात नुकसान मरपाई 
लमळण्याकरीता आवश्यक कागणपत्र ेपुरववण्यात आली आहेत. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) सणर दठकार्ी अपघात होऊ नये याकरीता आय.आर.बी याींना आवश्यक ती उपाययोजना 
करण्याबाबत सूचना दणलेलया आहेत तसेच, अनतवेगाने गाड्या चालववर्ाया वाहनचालकाींवर 
स्पीडगनच्या मणतीने कारवाई करण्यात येत आहे. 

___________ 
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मुांाई महानगरपाललिेच्या भूखांडावर भोईवाडा गाव परेल येथे खाजगी वविासिामाफण त 

इमारतीच ेााांधिाम िरुन भाडिेरुांचे पुनवणसन िरण्याााात 
  

(२३)  ३०७२० (२१-०१-२०१६).   श्री.अजय चौधरी (लशवडी), श्री.सुननल लशांदे (वरळी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) णक्षा र् मध्य मुींबईतील मोईवाडा गाव येथील महानगरपाललकेच्या मूखींडावर खाजगी 
ववकासकामाफण त इमारतीच े बाींिकाम करुन महानगरपाललकेच्या माडकेरुीं चे पुनवणसन करण्याचा 
ननर्णय दणनाींक ३ फेब्रुवारी, २००३ मध्ये झालेला असताींनाही अद्याप ववकासकान े इमारतीचे 
बाींिकाम पूर्ण केलेले नाही हे खेर आहे काय, 

(२) असल्यास, सणर मूखींडावरील इमारतीचे बाींिकाम करारानुसार ववकासकाने ४ वषाणत पूर्ण 
करण्याचे बींिन ्ाकण्यात आले होते हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सणर बाींिकाम ववहीत मुणतीत न केल्यास ववकासकाकडून नकुसान मरपाईही 
वसूल करण्यात येईल अस ेकरारात नमुण करण्यात आलेले असताींनाही ववकासकाकडून नुकसान 
मरपाई हरू्न सद्य:जस्थतीत २५ को्ी रुपये वसूल होरे् बाक  आहेत त्याची काररे् काय 
आहेत वा नुकसान मरपाईची रक्कम वसूल करण्याबाबतच्या कायणवाहीची सद्य:जस्थती काय 
आहे तसेच द्ववपा  करारामध्ये ववकासकाने अ्ी व सतीचे उल्लींघन केल्यास त्याची ननववणा 
रद्द करण्याच ेअधिकार महापाललकाची आयुक्ताींना आहेत, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुषींगाने ववदहत मुणतीत बाींिकाम पूर्ण न करर्ाया ववकासकाींची ननववणा 
रद्द करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) ववलींब कालाविीसाठव एकूर् रक्कम रु. २२,६१,४२,६१६/- एवढी रक्कम णींड हरू्न मरर्ा 
करण्यासाठव बहृन्मुींबई महानगरपाललकेकडून ववकासकास दणनाींक १०.०६.२०१६ रोजी कळववर्ेत 
आलेले होते. तथावप, ववकासकान ेसणर णींडाची रक्कम मरलेली नाही. 
     महानगरपाललका व ववकासकामध्ये झालेल्या द्ववपा ीय करारनुसार अ्ी/सतीच ेउल्लघींन 
झाल्यास त्याची ननववणा रद्द करण्याचे अधिकार महापाललका आयुक्ताींना आहेत, ही बाब खरी 
आहे. 
(४) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने ववकासक याींची ननयुक्ती रद्द करण्याबाबतच े आणेस दणनाींक 
२६.११.२०१५ रोजी दणलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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भूगभण ताांबत्रि सल्लागाराचा (.जओ रे.क्निल िन्सलटांट) अहवाला ववना इमारत परवाना 
वविासिाांना देण्यात येत असल्यामुळे होत असलेल्या दघुणटना 

  

(२४)  ३२४३७ (२१-०१-२०१६).   श्री.ासवराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इमारत परवाना लमळवताना ववकासकान े प्रस्तावाबरोर माती पररा र्ाचा अहवाल आणर् 
मूमागातील नवसधगेक स्त्रोताींच्या प्रवाहाची मादहती णेर्ार मूगमण ताींत्रत्रक सल्लागाराचा (जजओ 
्ेजक्नकल कन्सल ी्ं्) अहवाल साणर कररे् बींिनकारक आहे पर् आिी चाचर्ी करर्ारे स्वतींत्र 
प्रयोगसाळा मुींबई महानगरपाललकेसह अन् य स्थाननक सींस्थाींकड े नसल्यामुळे खाजगी 
प्रयोगसाळाींकडून अहवाल घेण्याचा सोपस्कार उरकून इमारती बाींिण्याचा परवाननया लमळववल्या 
जातात, असी मादहती सकाळ इन्वहेजस््गेसन द्मच्या मुळे ननणसणनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) इमारतीच्या पायासाठव बसे्ल्् खडक आणर् मुरुम जलमन चाींगली मानली जाते मात्र मुींबई 
आणर् पररसरात ब्रेलसया, हायली वेणर अस े कमकुवत खडक आणर् सणण्डी स्ईल, मरनन क्ले 
आणी माती खडकाची बअेररींग कण पेलस्ी कमकुवत असून सवण ननयम िाब्यावर बसवत 
मजल्यावर मजले चढवत जातो पररर्ाम काही खचतो असा कमकुवत जलमनीवर ६-७ 
मजल्यापेा ा उीं च इमारती बाींिर्े िोकाणायक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यापुढे इमारत बाींिकामास परवानगी णेताना माती पररा र् आणर् जजओ 
्ेजक्नकल कन्स्ल ी्ं् करुन लमळालेल्या अहवालाच ेतींतोतींत पालन करुनच परवाननया णेण्याची 
कारवाई होण्यासाठव सासनाने ठोस कारवाई केली आहे व करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् कोर्ती आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०७-२०१६) :(१) ते (४) असी बाब नाही. 
     बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त प्रस्ताववत इमारतीींना बाींिकाम प्रमार्पत्र णेताना 
सींरचनात्मक अलमयींता याींचेकडून सींकल्पधचत्र े व प्रमार्पत्र घेण्यात येते. तसेच जर बेसमें् 
प्रस्ताववत असले तर त्याच्या सुयोनयतेववषयी जजओ ्ेजक्नकल कन्सल ी्ं् याींचेकडून प्रमार्पत्र 
घेण्यात येते. 
     इमारतीकररता प्रापत होर्ाया ववकास प्रस्तावाकररता मान्यताप्रापत सींरचनात्मक 
अलमयींता याींनी प्रमाणर्त केलेल्या सींकल्पधचत्रानुसारच काम कररे् बींिनकारक असते. सणर 
सींकल्पधचत्र साणर करतेवळी ममूागाच्या घ्काींच े पररा र् करुन त्यानींतरच ननयमानसुार 
इमारतीची सींरचना करण्यात येत.े मूमागातील घ्काींच्या गुर्िमाणनुसार इमारतीच्या पायाची 
सींरचना करण्यात येते. 
     तसेच प्रस्ताववत इमारत ही मान्यताप्रापत सींरचनात्मक अलमयींता याींच्या णेखरेखखेाली व 
त्याींनी प्रामणर्त केलेल्या सींकल्पधचत्रानुसार पूर्ण केल्याबाबतच े प्रमार्पत्र प्रापत झाल्यानींतर 
असा प्रस्तावाींना/इमारतीींना काम पूर्णत्वाचा णाखल णेण्यात येतो. 

___________ 
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अचलपूर ववलायतपुरा(.ज. अमरावती) येथे रेती माकफयाांच्या हल्ल्यात मतृ  
पावलेले तसेच जखमी झालेल्याांना ्धथणि मदत िरणेााात 

  

(२५)  ३२५८१ (२१-०१-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफण  ाच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अचलपूर ववलायतपुरा (जज.अमरावती) येथे दणनाींक ११ ऑगस््, २०१५ रोजी रेती 
मालफयाींच्या हल्ल्यात मतृ पावलेले अलमत मोहन ब्ाऊ वाले आणर् जखमी झालेले मोहन 
ब्ाऊ वाले याींना अनुक्रमे ५ ला  आणर् ३ ला  इतक  सासनाची तातडीची आधथणक मणत णेवून 
णोषीींना अ्क करून कारवाई कररे्बाबत स्थाननक वविानसमा सणस्य अचलपूर याींनी दणनाींक 
२१ ऑगस््, २०१५ रोजी सासनास पत्र ललहून मागर्ी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास याबाबत सासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सणर प्रकरर्ी पोलीस स््ेसन, अचलपूर येथ ेअप.क्र. ८१/१५, मा.णीं.वव. कलम ३०२, ३०७, 
१४३, १४७, १४८, १४९, १२० (ब) सह म.पो.का. १३५ अन्वये गुन्हा णाखल करण्यात आला 
असून गुन्ृयातील सवण १५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. प्रकरर् न्यायप्रववषठ आहे. 
     मतृ पावलेल्या व्यक्तीच्या वारसास मखु्यमींत्री सहायता ननिीमिून रु.१ ला  ववसेष बाब 
हरू्न मणत मींजुर करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील नगरपररर्द/नगरपाललिाांमधील खांडीत/अखांडीत सेवेने िायणरत असलेल्या 
अलभयांत्याना शासन सेवेत ननयलमत िरण्याााात 

  

(२६)  ३३०१७ (२१-०१-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े(्ष्ट्टी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नगरपररषण/नगरपाललकाींमिील खींडीत/अखींडीत सेवेने वा अलमकत्याणमाफण त 
वषाणनुवषे कायणरत असलेल्या सकेडो अलमयींत्याना सासन सेवते ननयलमत करण्याची मागर्ी 
दणनाींक ४ ऑगस््, २०१५ रोजीच्या लेखी ननवेणनाद्वारे मा.मुख्यमींत्री महोणयाींकड े
मा.लोकप्रनतननिी याींनी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सणर ननवेणनाच्या अनुषींगान े राज्यातील नगरपररषण/ नगरपाललकाींमिील 
खींडीत/अखींडीत सेवेन े वा अलमकत्याणमाफण त कायणरत असलेल्या अलमयींत्याींना सासन सेवेत 
ननयलमत करण्याबाबत सासनाकडून आजतागायत कोर्ती ठोस कायणवाही करण्यात आली आहे 
वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, उक्त प्रकरर्ी होत असलेल्या ववलींबाची सवणसािारर् काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सणरची बाब आयुक्त तथा सींचालक, नगर पररषण प्रसासन सींचालनालय, मुींबई 
याींच्या स्तरावर तपासण्यास येत आहे. 

___________ 
  

वाळूज (.ज. औरांगाााद) माहनगर येथे वाळूची तिरी िरणारा रि  
पोलीस िमणचऱयाांने सोडून देण्याचा प्रयत्न िेल्याााात 

  

(२७)  ३३१९० (२१-०१-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.अलमन पटेल (मुांाादेवी), 
श्री.अलम शखे (मालाड प.श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) वाळूींज (जज.औरींगाबाण) माहनगर येथ ेवाळूची तस्करी करर्ाया रकवर महसूल ववमागाच े
पथक कारवाई कररत असताींना एका पोलीस कमणचायाींन े पथकातील अधिकारी कमणचायाींना 
लसवीगाळ करीत िमक्या णेत रक सोडून णेण्याचा प्रयत्न केल्याचे माहे म,े २०१५ मध्ये वा 
त्याणरयान ननणसणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सणर प्रकरर्ी वाळूींज एम.आय.डी.सी. पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंण झाला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सणर प्रकरर्ी सासनाने चौकसी करुन सींबींधित पोलीस कमणचारी व वाळू तस्कर 
याींच्यावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२) नमूण प्रकरर्ी आरोपी पोलीस लसपाई व वाहन चालकाववरुध्ण दण. ०८/०४/२०१५ रोजी 
वाळूींज पोलीस ठारे्, औरींगाबाण येथे गु.र.नीं. ७७/२०१५ मा.णीं.वव.क. कलम ३७९, ३५३, ५०४, 
५०६ सह गौर् खननज कायणा कलम २१, १, २, ३, ४ प्रमारे् गुन्हा णाखल आहे. 
(३) गुन््यातील णोन्ही आरोपीींना दण. ०८/०४/२०१५ रोजी अ्क करण्यात आली असून आरोपी 
पोलीस लसपाई यास सेवेतून ननलींत्रबत केले आहे. गुन््याचा तपास सुरु आहे. 
(४) ववलींबा झालेला नाही. 

___________ 
  

पळसखेड (ता.सोयगाांव) येथील ख्यातनाम िवी ना.धो.महानोर  
याांच्या ननवासथानी अज्ञात व्यक्तीांनी नासधूस िेल्याााात 

  

(२८)  ३३२०७ (२१-०१-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), 
श्री.अलमन पटेल (मुांाादेवी), श्री.अलम शेख (मालाड प.श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पळसखेड (ता.सोयगाींव) येथील ख्यातनाम कवी ना.िो.महानोर याींच्या ननवासस्थानी अज्ञात 
व्यक्तीींनी नासिूस केल्याचा प्रकार घडला असनू या प्रकरर्ी सोयगाींव पोलीस ठाण्यामध्ये 
गुन्हा णाखल करण्यात आला असल्याच े माहे म,े २०१५ मध्ये ननणसणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सणर प्रकरर्ी सासनान े तपास करुन सींबींधिताींवर कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सणर प्रकरर्ी पोलीस ठारे् सोयगाींव येथे गु.र.नीं. ४६/२०१५ मा.णीं.वव.क. कलम ४५४, ४५७, 
३८० प्रमारे् गुन्हा णाखल आहे. 
     सणर गुन्याचा तपास पोलीस ननरीा क याींनी केला असून, तपासात आरोपीचा सोि न 
लागल्यान े सणर गुन््यात अ वगाणत फायनल ररपो ण् दण. २८/१०/२०१५ रोजी मा.न्यायालयात 
पाठववण्यात आला असून, सणरचा गुन्हा कायम तपासावर ठेवण्यात आला आहे. 
(३) लफयाणण उसीराने दणल्यान.े 

___________ 
  

लाचलुचपत प्रनताांधि ववभागािडून तत्िालीन सहिार मांत्री व अन्य  
व्यक्तीांववरूध्द गुन्हे दाखल िरण्याची परवानगी माधगतल्याााात 

  

(२९)  ३३५६५ (२१-०१-२०१६).   श्री.अननल (अण्णा) गोटे (धळेु शहर) :   सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लाचलुचपत प्रनतबींिक ववमागाकडून राज्य सासनास दण. ४ सप े्ंबर, २०१५ रोजी पत्र 
पाठवून तत्कालीन सहकार मींत्री व अन्य व्यक्तीींववरूध्ण गुन्हे णाखल करण्याची परवानगी 
मागण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींणमाणत िुळ्याचे लोकप्रनतननिी याींनी दण.१० नोव्हेंबर, २०१४ रोजी 
मा.मुख्यमींत्री, महाराषर राज्य याींच्याकड ेपत्रव्यवहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िुळे जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेच्या प्रसासक मींडळाने बकेँमध्ये बोगस 
पतपुरवठा, सुतधगरण्या, साखर कारखाने याींना बेकायणेसीर व ननयमबा्य कजणपुरवठा करून 
अींणाज े१३० को्ी रूपयाींची अफरातफर केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी णोषी व्यक्तीींवर गुन्हे णाखल करून तपास करण्याकररता 
लाचलुचपत प्रनतबींिक खात्यास ववलींब लागण्याची काररे् काय आहेत, 
(५) असल्यास, याबाबत सासनाने चौकसी करून सासनस्तरावर कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत  ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१६) :(१) िुळे व नींणरुबार जजल्हा मध्यवती सहकारी बँक, िुळे 
येथे झालेल्या कजणवा्पातील गवरव्यवहाराची उघड चौकसी कररे्बाबत लाचलुचपत प्रनतबींिक 
ववमागाने ०३.०९.२०१४ च्या पत्रान्वये सासनास प्रस्ताव साणर केला आहे. 
(२) होय. 
(३), (४), (५) व (६) प्रस्तुत प्रकरर्ी लाचलुचपत प्रनतबींिक ववमागाच्या प्रस्तावातील मुद्याींच्या 
अनुषींगाने अलमप्राय णेण्याची सहकार व वस्त्रोद्योग ववमागास ववनींती करण्यात आली होती. 
तथावप, त्याींच ेअलमप्राय प्रापत झाले नाहीत. णरयान सासन पत्र दण.३१.०५.२०१६ अन्वये या 
प्रकरर्ाची उघड चौकसी करण्यास सासनाची मींजूरी णेण्यात आली आहे. 

___________ 
  

जीवन भारती ॲग्रो इांडडया िां पनीची चौिशी िरण्याााात 
  

(३०)  ३३५७० (२१-०१-२०१६).   श्री.अननल (अण्णा) गोटे (धळेु शहर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरवाणी क्गे्रसचे नतेे श्री.सींजय वसींत हाकेपा्ील याींच्या जीवन मारती ्ग्रो इींडडया 
कीं पनीने हजारो गुींतवरू्कणाराींची अींणाजे ५०० को्ी रुपयाींच्या केलेल्या फसवरू्क साठव राषरवाणी 
व क्गे्रस पा ाच्या सवोच्च नेत्याींनी केलेल्या आवहानास बळी पडून वसींत हाकेपा्ील याींना 
केलेल्या मणतीबद्दल चौकसी करण्याकररता सी आय डी व अे.सी.बी. च्या वरीषठ अधिकायाींची 
ववसेष चौकसी पथकाची (एसआय्ी) ननयुक्ती करुन तातडीन े कारवाई करण्यासींणमाणत दण.३१ 
जुलव, २०१५ रोजी व तणपूवीही अनेक वेळा मा.मुख्यमींत्री, याींना पत्रव्यवहार केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पत्राच्या अनुषींगाने सासनस्तरावर काय कायणवाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
     श्री.राम कणम, वविानसमा सणस्य याींचकेडून जीवन सहारा गु्रप कीं पनी, जीवन मारती 
्ग्रो फुडस ् लललम्ेड, पुरे् चे चेअरमन श्री.सींजय पा्ील याींनी कीं पनीच्या नावा खाली 
महाराषरातील सेतकयाींकडुन पवस ेगोळा करुन फसवरू्क केल्याबाबत पत्र प्रापत  झाले आहे. 
(२) सणर तक्रार अजाणच्या अनुषींगाने चौकसी कररे् आवश्यक असल्याने मा.वविानसमा अथवा 
त्याच्याकड े तक्रार करर्ारे सेतकरी याींचा जबाब नोंणवावयाचा असल्यान े मा.वविानसमा 
सणस्याना स्वत: अथवा त्याींच्याकड े व्यथा माींडर्ारे सेतकरी याींना सहकारी नगर पोलीस 
स््ेसन येथ े हजर राहरे्बाबत पत्राद्वारे कळववण्यात आले होते. सणर अजाणची चौकसी चाल ु
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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पुणे .जल्हयातील पोलीस अधधिाऱ याांनी पदाचा व पोलीस यांत्रणेचा गवरवापर िेल्याााात 
  

(३१)  ३३६३३ (२१-०१-२०१६).   श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् जजल्हयातील  तत्काललन ग्रामीर् पोलीस अधिा क, आधथणक गुन्हे साखचेे पोलीस 
ननरीा क व पोलीस उपननरीा क तसेच खेड व चाकर् पोलीस ठाण्याचे पोलीस ननरीा क या 
सवांनी अधिकार पणाचा व पोलीस यींत्रर्ेचा गवरवापर करुन नवतरुर् ववकासक राजेंद्र घनव्, 
याींचेवर खो्े एफआयआर णाखल करुन त्यास अ्क व इलेजक्रक स्क णेवनू, ््चणर तसेच 
जीव े मारण्याची िमक  णेवून ५० लाख रुपये लुबाडण्याच्या गींमीर प्रकरर्ाची उच्चस्तरीय 
चौकसी व कारवाई कररे्बाबत लोकप्रनतननिीींनी मा.मुख्यमींत्री महोणयाींना दणनाींक २१ ऑक््ोबर, 
२०१५ रोजी  कागणोपत्री पुराव्यासह लेखी ननवेणन दणले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सणरहू ननवेणनावर सासनातफे कोर्ती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलबाींची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सणर प्रकरर्ी गुन्हे अन्वेषर् ववमाग, पुरे् याींचेमाफण त चौकसी करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लसधुदगुण तसेच राज्यातील पोललस पाटलाांच्या प्रलांबात मागण्याांााात 
  

(३२)  ३४६१४ (२१-०१-२०१६).   श्री.ववभव नाईि (िुडाळ), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), 
श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री..जतेंद्र ्व् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.भािर जाधव (गुहागर), 
श्री.सुरेश लाड (िजणत), श्री.पाांडुरांग ारोरा (शहापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लसिुणगुण जजल्हयातील पोललस पा्लाींच्या वाढीव मानिनाचा प्रश्न गत णहा वषाणपासून 
प्रलींत्रबत असल्यान े तसेच राज्यातील पोललस पा्ीलाची १०० हून अधिक पणे ररक्त 
असल्यान ेमाहे जुलव २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास आझाण मवणान, मुींबई येथ ेमहाराषर राज्य 
पोलीस पा्ील असोलसएसनच्या वतीन े लाा र्ीक उपोषर् करण्यात आले होते, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जोखमीच े कामाींच े वेळी सींरा र्ाची हमी, मानिन वाढ, अनुकीं पा लागू व्हावा, 
ननवतृ्ती वेतन, ररक्त पणाींची मरती इत्याणी व अन्य मागण्या मान्य कररे्बाबत सासनस्तरावर 
कोर्ती कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) दण. १७.०७.२०१५ रोजी पोलीस पा्ील सींघ्नेकडून 
पोलीस पा्लाींच्या प्रलींत्रबत मागण्याबाबत एक दणवसाचे उपोषर् करण्यात आले होत.े 
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(२) पोलीस पा्ील सींघ्नेच्या मागण्या ्या आधथणक व सेवाववषयक बाबीसींबींिी आहेत. सणर 
मागण्याींवर सासन स्तरावर कायणवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जत तालुक्यातील पमदी पोलीस टेशन मधील नोंद झालेल्या गुन््याााात 
  

(३३)  ३५६५३ (२१-०१-२०१६).   श्री.ववलासराव जगताप (जत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जत तालुक्यातील उमणी पोलीस स््ेसन मिील गु. नीं. ४५/२००९ मा.ण.वव.स. कलम ३०२ 
अन्वये णाखल झालेल्या गुन््याचा तपास सी.आय.डी. पुरे् याींच्याकड े णेण्यात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सणर गुन््यातील आरोपी राजक य व्यक्ती आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी तपास करुन आरोपीवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सणर प्रकरर्ी उमणी पोलीस स््ेसन येथ ेगु.र.नीं. ४५/२००९ मा.णीं.वव.स. कलम ३०२ 
प्रमार् ेदण.०३.०९.२००९ रोजी गुन्हा णाखल करण्यात आलेला आहे. गुन््यात एक आरोपीस 
अ्क करण्यात आलेली आहे. अ्क आरोपीववरुध्ण ठोस पुरावा लमळाला नसल्यान े
मा.न्यायालयाकडून त्याींना जामीन लमळाला आहे. 
     गुन््याच्या तपासात ९२ साा ीणार तपासले असून ५ सींसयीताची मानससास्त्रीय चाचर्ी 
घेण्यासाठव तपास सुरु आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

लोणार (.ज.ाुलढाणा) तालुक्यात सन २०१५ मध्ये झालेल्या  
पोललस पाटील भरतीमध्ये झालेला गवरव्यवहार 

  

(३४)  ३६२४९ (२१-०१-२०१६).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोर्ार (जज. बुलढार्ा) तालकु्यात सन २०१५ मध्ये झालेल्या पोललस पा्ील मरतीमध्ये 
झालेल्या गवरव्यवहाराींची चौकसी करण्यासींणमाणत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा. मुख्यमींत्री याींना 
लेखी ननवेणन दणले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सणर ननवेणनानुसार कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मा.सणस्याींनी दणलेल्या ननवेणनावर चौकसी करण्यात आली आहे. व चौकसीमध्ये कोर्तेही 
त्य आढळून आलेले नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रत् नाधगरी .जल् हा प्रशासनाने .जल् हा वाहतिू मा टर  लॅन  
माहे स टेंार, २०१५ मध्ये जाहहर िेल्याााात 

  

(३५)  ३७०९६ (१८-०१-२०१६).   श्री.रुपेश म् हात्र े(लभवांडी पूवण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत् नाधगरी जजल् हा प्रसासनान े जजल् हा वाहतूक मास् ्र प लणन माहे सप ्ेंबर, २०१५ मध् ये 
जादहर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या मास् ्र प लणनच ेथोडक् यात स् वरुप काय आहे, 
(३) असल् यास, या मास् ्र प लणनची अींमलबजावर्ी केव् हापासून सुरुवात करण् यात येर्ार आहे, 
(४) असल्यास, या मास् ्र प लणननुसार ननयोजन करण्याबाबत सासनान े कोर्ती कायणवकाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) जुलव, २०१५ मध्ये रत्नाधगरी जजल्हा प्रसासनान े
वाहतूक मास््र पलणन जाहीर केला आहे. 
(२) रत्नाधगरी जजल््यामिील रत्नाधग्ररी सहर, धचपळूर्, खेड णापोली, गुहागर व राजापूर या 
सहराींमिील वाहतूक कोंडी णरू करण्याकरीता रस्त्याींवरील पालकंग, नो-पालकंग, सम-ववषम 
पालकंग, एकदणसा मागण, प्रवेस बींण मागण, पयाणयी मागण याींचा समावेस आहे. 
(३) सणर मास््र पलणन जाहीर झाल्यानींतर जजल््यातील नमणु सहराींत मास््र पलणनची 
अींमलबजावर्ी सुरु करण्यात आली आहे. रत्नाधगरी सहराींमध्ये सप े्ंबर, २०१५ पासून वाहतूक 
मास््र पलणनची अींमलबजावर्ी सरुु करण्यात आली आहे. 
(४) वाहतूक मास््र पलणननुसार जजल््याींमिील नमणु सहराींमध्ये स्थाननक 
नगरपाललका/नगरपररषण प्रसासनाींकडून मागणणसणक फलक लावण्यात आले असनू त्यानसुार 
ननयोजन सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नालशि .जल््यातील ग्रामीण भागासह सवणत्र लललाव पध्दतीन े 
अनधधिृतपणे लभशीचे व्यवहार सरुु असल्याााात 

  

(३६)  ३७२१२ (२१-०१-२०१६).   डॉ.राहूल ्हेर (चाांदवड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नालसक जजल््यातील ग्रामीर् मागासह सवणत्र लललाव पध्णतीन ेलमसीच ेव्यवहार सुरु असून 
लक  ड्र् पध्णतीन े लमसी काढण्यात येऊन बकँाींना समाींतर असी अथणव्यवस्था चालववली जात 
असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्याणरयान ननणसणनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नालसक जजल््यातील कळवर् व चाींणवड मागात प्रामुख्यान े या लमसी 
चालववण्याच्या प्रमार्ात वाढ झाली असून लहान मोठे व्यापारी लोमापाई या लमसीकड े
आकवषणत झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनधिकृतपरे् चालत असलेला हा आधथणक व्यवहार कायद्याच े ननयींत्रर् 
नसल्यामळेु राजरोसपरे् सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी अनधिकृत लमसी चालकाींवर कारवाई करण्यात आली आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) सणर प्रकरर्ी नालसक जजल््यात कुठल्याही प्रकारचा 
गुन्हा णाखल नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पोलीस दलातील पी.्य. (पोलीस इन्पेक्टर) ्णण त्यावरील पदावर  
िाम िरणाऱया अधधिाऱयाना अनिुां पा तत्व लागू िरण्याााात 

  

(३७)  ३९८४९ (२१-०५-२०१६).   अॅड.्लशर् शेलार (वाांदे्र प.श्चम), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण प.श्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पोलीस णलातील पी.आय. (पोलीस इन्स्पेक््र) तसेच इतर पणावर काम करर्ाया 
अधिकायाचा आजाराने अथवा अन्य कारर्ाने मतृ्यू झाला तर त्याींचे कु्ुींबाला अनुकीं पा तत्व 
लागू होत नसल्याचे ननणसणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ठार् ेयेथ ेराहर्ारे पोलीस इन्स्पेक््र श्री. मींगेस प्रमू या अधिकायाचा वयाच्या 
४३ व्या वषी ऑपरेसन करताना णणैुवी मतृ्य ूझाल्यानींतर सणर अधिकायाींच्या पत्नीला ववसेष 
बाब हरू्न सासक य नोकरीत सामावून घ्याव ेअसी मागर्ी करण्यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, असा प्रकारची अनेक प्रकररे् राज्याच्या गहृ ववमाग व मुींबईच्या पोलीस 
आयुक्ताींच्या कायाणलयात आली असूनही तरतूण नसल्याने सासनामाफण त यावर कोर्ताही ननर्णय 
घेण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सणर अधिकायाींच्या कु्ुींबाचा सहानुमूतीपूवणक ववचार करून त्याींच्या पत्नीला 
लकीं वा मुलाींना पात्रतेनुसार सासक य सेवेत सामावून घेण्यासाठव सासनातफे कोर्ती उपोयोजना 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) सामान्य प्रसासन ववमाग सासन 
ननर्णय दणनाींक २२ ऑगस््, २००५ नुसार सासक य सेवते कायणरत असताना दणवींगत झालेल्या 
केवळ ग् “क” व “ड” मिील कमणचयाींच्या पात्र कु्ुींत्रबयाींनाच अनकुीं पा ननयुक्ती अनुजे्ञय आहे. 
सासन ननर्णय, गहृ ववमाग क्रमाींक-पीएमएन-०२९७/सीआर-४७४/पोल-५(ब) दणनाींक २६ फेब्रुवारी, 
२००४ मिील तरतुणीनुसार पोलीस ननरीा क या पणाचा णजाण वाढवून ते पण आता राजपत्रत्रत 
ग् “अ” वगण करण्यात आले असल्यामळेु, पोलीस इन्स्पेक््र या पणाच्या अधिकायाींच्या 
वारसाींना अनकुीं पा ननयुक्ती अनुजे्ञय नाही. 
     श्री.मींगेस प्रमू हे पोलीस ननरीा क ग् “अ” या पणावर कायणरत असताना त्याींचे ननिन 
झाले आहे. त्यामळेु उक्त नमूण सासन ननर्णयानुसार दणवींगत श्री.मींगेस प्रम ू याींच्या पत्नी 
श्रीमती मेघना प्रमू याींना अनकुीं पा ननयुक्ती अनुजे्ञय होत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे येथील लशवाजीनगर .जल्हा न्यायालयात ललफ्टचे िाम सुरु िरण्याााात तसेच  
िौटूांबाि न्यायालयाच्या नववन इमारतीच ेिाम प्रलांबात असल्याााात 

  

(३८)  ४२२६७ (२०-०५-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अलमन 
पटेल (मुांाादेवी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अलम शखे (मालाड प.श्चम), श्रीमती 
ननमणला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुरे् येथील लसवाजीनगर जजल्हा न्यायालयात ननिी मींजूर होवूनही अद्याप ललटच्चे काम 
सुरु झाले नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ णरयान ननणसणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच जजल्हा न्यायालयासमोर उमारण्यात येत असलेल्या कौ्ूींत्रबक न्यायालयाच्या नववन 
इमारतीच ेकाम ननिी अमावी प्रलींत्रबत असल्याचे ही माहे जानेवारी, २०१६ णरयान ननणसणनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकर्ाींसींणमाणत सासनान े कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१६) :(१) होय. 
     सद्य:जस्थतीत लसवाजीनगर पुरे् जजल्हा न्यायालयात उद्वाहनाच्या नुतनीकरर्ाचे काम 
पुर्ण झालेले असून, तीनही उद्वाहनाचा णवनींदणन वापर दण.३१.०५.२०१६ पासून सुरु झालेला आहे. 
(२) होय. 
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(३) लसवाजीनगर, जजल्हा पुरे् येथे कौ्ुींत्रबक न्यायालयाकररता नवीन इमारत बाींिरे् या 
कामास ववधि व न्याय ववमाग, सासन ननर्णय दण.०४.०४.२०१६ अन्वये रु.१६६७.५३ ला  
लकीं मतीस प्रसासक य मान्यता णेण्यात आलेली आहे. 
     सद्य:जस्थतीत इमारतीचे बाींिकाम पूर्ण झाले असून इमारती समोवतालचे रस्त,े बा्य 
पार्ी पुरवठा व मलनन:सारर्, बा्य ववद्युत पुरवठा इत्याणी अनुषींधगक कामे प्रगतीपथावर 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांाईतील मालाडमध्ये अांधश्रध्देपोटी नराळी देण्याचा प्रयत्न िरण्यात ्ल्याााात 
  

(३९)  ४२७५३ (२४-०५-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वर्ाण गायिवाड (धारावी), 
श्री.अलम शखे (मालाड प.श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील मालाडमध्ये अींिश्रध्णेपो्ी नरबळी णेण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या णरयान ननणसणनास आला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सणरील घ्नचेी चौकसी करण्यात आली आहे काय, चौकसीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार आरोपीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२) प्रस्तुत प्रकरर्ी कुरार पोलीस ठारे् येथे गु.र.नीं. १४/२०१६ मा.णीं.वव.क. कलम १४३, १४९, 
४२७, ४५४ सह कलम ३(२) महाराषर नरबळी आणर् इतर अननष् व अघोरी प्रथा व जाणु् ोर्ा 
याींना प्रनतबींि व त्याींच े समुळे उच्चा्न अधिननयम, २०१३ अन्वये दण. १४.०१.२०१६ रोजी 
गुन्हा नोंण करण्यात आला आहे. 
     सणर गुन््यामध्ये एका आरोपीस अ्क करण्यात आलेले असून उवणररत आरोपीींचा सोि 
सुरु आहे. 
     सणरचा गुन्हा तपासािीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लातूर .जल््यातील लभसे वाघोली येथील एिा गरीा शेतिऱयाच्या  
मुलीन ेहुांड्यासाठी पवसे नसल्यान ेिेलेली ्त्महत्या 

  

(४०)  ४३०५१ (१७-०५-२०१६).   श्री.अ.जत पवार (ाारामती), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील 
(पमानाााद), श्री..जतेंद्र ्व् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.सुरेश लाड 
(िजणत), श्री.पाांडुरांग ारोरा (शहापरू), श्री.भािर जाधव (गुहागर), श्री.ववजय औटी (पारनेर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लमसे वाघोली (जज.लातूर) येथील एका गरीब सेतकयाच्या मुलीन े हुींडा णेण्यासाठव पवस े
नाहीत हरू्न दणनाींक २१ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास आत्महत्या केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींणमाणत चौकसी करण्यात आली आहे काय,चौकसीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार कोर्ती कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सणर प्रकरर्ी मुरुड पोलीस ठारे् येथे दण.२०.०१.२०१६ रोजी अकस्मात मतृ्यु क्र.०४/१६ 
कलम १७४ लक्रमीनल प्रोलसजर कोड प्रमार्े णाखल आहे. सणर प्रकरर्ाच्या चौकसीत मयत 
दहने सन २०१५ मध्ये १२ वी ची पररा ा उतीर्ण झाल्यानींतर मागील ३ वषाणपासुन सेतातील 
नावपक मुळे नतच े पुढील लसा र् चाल ु ठेवता आले नाही. सणर मलुीच्या लननासाठव पुण्यात 
स्थळ पाहर्ी चाल ु होती. त्याींच े कडून कोर्त्याही प्रकारची हुींड्याची बोलर्ी लकीं वा मागर्ी 
झालेली नव्हती. परींत,ु मयत मुलीने नतच्या वडीलाची आथीक पररजस्थती व नतच्या लननासाठव 
लागर्ाया हुींड्यासाठव पवस े णेण्याची पररजस्थती नसल्यान े ननरास होऊन गळफास घेऊन 
आत्महत्या केल्याचे तपासात ननषपन्न झाले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर शहरातील ाााू जमाल रोड पररसरात नारायण रायाा देसाई  
या वधृ्दाची ाांदिुीन ेगोळी घालून ननघणृ हत्या िेल्याााात 

  

(४१)  ४३४५८ (१६-०५-२०१६).   श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री..जतेंद्र ्व् हाड (मुांरा ा 
िळवा), श्री.सुरेश लाड (िजणत), श्री.पाांडुरांग ारोरा (शहापूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर सहरातील बाबू जमाल रोड पररसरात नारायर् रायबा णेसाई या वधृ्णाची दणनाींक 
९ जानेवारी, २०१६ रोजी बींणकु न ेगोळी घालून ननघरृ् हत्या केली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सणर प्रकरर्ी सासनान ेचौकसी केली आहे काय, चौकसीत काय आढळून आले 
व त्यानसुार कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
     सणर घ्नेबाबत जुनाराजवाडा पो.स््े. येथे गु.र.नीं. ०७/२०१६ मा.णीं.वव.क. कलम ३०२ 
सह मारतीय हत्यार कायणा कलम ३, २५(अ) प्रमारे् गुन्हा णाखल करण्यात आला आहे. 
गुन््याच्या तपासात एकूर् २४ साा ीणार तपासले असून सीसी्ीव्ही फु्ेजच्या आिारे णोन 
सींसयीत आरोपीस ताब्यात घेवून त्याच्याकड ेचौकसी केली असता त्याींचा गुन््यामध्ये सहमाग 
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असल्याबाबत ठोस पुरावा लमळून आला नसल्याने त्याींना सोडून णेण्यात आले आहे. 
तसेच घ्नास्थळाचा डप डा्ा प्रापत करुन सणर सीडीआरच े अवलोकन करुन चौकसी 
करण्यात आली असून गुन्हा उघडक स आर्ण्याचा कसोसीन ेप्रयत्न चालू आहेत. सणर गुन्हा 
तपासािीन आहे. 
(३) ववलींबा झालेला नाही. 

___________ 
  

राज्यातील सेवाननवतृ्त िमणचारी/ अधधिाऱयाांना िॉन्रेंक्ट पध्दतीने  
शासन सेवेत घेण्याचा शासनाने घेतलेल्या ननणणयाााात 

  

(४२)  ४३७३९ (१७-०५-२०१६).   श्री.ववभव वपचड (अिोले), श्री..जतेंद्र ्व् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.सुरेश लाड (िजणत), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जयांत पाटील (इलामपूर), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेा) पाटील (एरांडोल), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील 
(्ांाेगाव), डॉ.शलशिाांत खेडिेर (लसांदखेड राजा), श्री.शामराव ऊफण  ााळासाहेा पाटील (िराड 
पत्तर), श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग ारोरा 
(शहापूर), श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे), श्री.शाांताराम मोरे (लभवांडी ग्रामीण), श्री.अ.जत पवार 
(ाारामती), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), श्री.भािर जाधव (गुहागर), श्री.राणाजगजीतलसांह 
पाटील (पमानाााद), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य सासनाचे सेवाननवतृ्त अधिकारी व कमणचारी याींना काही ववलसष् कामाींसाठव क्न्रक्् 
पध्णतीने कामावर घेण्याचा ननर्णय सासनाने दणनाींक ७ जानेवारी, २०१६ रोजी घेतला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याबाबतची काररे् काय असून सेवाननवतृ्त अधिकारी व कमणचायाींना क्न्रणक्् 
पध्णतीने कामावर घेतल्यामुळे सलुसक्षा त बेरोजगाराींच्या सींख्येत वाढ होर्ार आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सासनान ेकोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) प्रसासक य ववमागाच्या आवश्यकतेनुसार ववषयननहाय 
पणनल तयार करुन त्यामध्ये सेवाननवतृ्त सासक य अधिकारी / कमणचारी याींच्या सेवा करार 
पध्णतीने घेण्याबाबतचा ननर्णय सासनाने दण. ०८.०१.२०१६ रोजी घेतला आहे. 
(२) सेवाननवतृ्त अधिकारी / कमणचारी याींच्या अनुमवाचा फायणा घेवून ववववक्षा त स्वरुपाची 
कामे/ प्रकल्प जलण गतीचे पूर्ण करण्याच्या उदे्दसान े सेवाननवतृ्त अधिकारी/कमणचारी याींना 
ववषयननहाय पणनल करुन करार पध्णतीने ननयुक्ती णेण्याचा ननर्णय घेण्यात आला आहे. 
     हे खरे नाही, कीं त्रा्ी पध्णतीने नेमण्यात येर्ारे ननवतृ्त अधिकारी व कमणचारी याींना 
ननयलमत मींजूर पणाींवर ननयुक्ती णेण्यात येर्ार नसून वववक्षा त स्वरुपाच्या कामासाठव आणर् 
अल्प कालाविीसाठव असा ननयकु्त्या करण्यात येर्ार आहेत. असा ननयुक्त्या केल्यानींतर 
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मूसींपणान व इतर कारर्ाींमुळे रखडलेले राषरीय महामागण लसींचन इत्याणी प्रकल्प तातडीने मागी 
लागतील. पयाणयान ेआधथणक ववकासातून रोजगाराच्या अधिक सींिी उपलब्ि होतील. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
लभवांडी (.ज.ठाणे) येथ ेानावट नोटा छापणाऱया दोन व्यक्तीांना अटि िरण्यात ्ल्याााात 

  

(४३)  ४५१९९ (१७-०५-२०१६).   श्री.राज पुरोहहत (िुलााा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर प.श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) लमवींडी (जज.ठार्)े येथील लसवाजी चौक मिील गाळयात कायाणलय था्ून झरे्क्स मसीनवर 
१ हजार व १०० रुपयाच्या बनाव् नो्ा छापनू त्या चलनात वापरण्याच्या तयारीत असताना 
णोघाींना ठाण्याच्या मध्यवती गुन्हेसोि पथकाच्या पोलीसाींनी पकडले असल्याचे दणनाींक ११ 
जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननणसणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, त्याच्याकडून १ हजार रुपयाच्या १९५ व १०० रुपयाच्या णोन वेगवेगळ्या 
क्रमाींकाच्या २३ नो्ाींसह कलर वप्री्ं र, कलर झरे्क्स मसीन, क्र, कागण या वस्त ू जपत 
करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सणर प्रकरर्ी कोर्ती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सणर प्रकरर्ी ननजामपूरा पो. स््े. येथ ेगु.र.नीं. ०६/२०१६ मा.णीं.वव.सीं. कलम ४८९(ब), ३४ 
प्रमार् ेगुन्हा णाखल असून णोन आरोपीींना अ्क करण्यात आलेले आहे. 
     सणर प्रकरर्ी दण. २०.०५.२०१६ रोजी आरोपीींववरुध्ण न्यायालयात णोषारोपपत्र णाखल 
केलेले असून सणरचा गुन्हा न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुरुड (.ज.लातूर) येथील महाववद्यालयीन ववद्यार्थयाणने ्त्महत्या िेल्याााात 
  

(४४)  ४७३४८ (१७-०५-२०१६).   श्री.अजुणन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुरुड (जज.लातूर) येथील महाववद्यालयीन ववद्याथी ववजय नवनाथ जाडकर यान ेणषुकाळी 
पररजस्थतीमुळे कष् करुन आई वडडलाची होर्ारी ओढातार् सहन न झाल्याने स्वत:च्या 
घरातील लोखींडी अँगलला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे   माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये 
ननणसणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सणर प्रकरर्ी चौकसी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नुसार 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सणर प्रकरर्ी मुरुड पोलीस ठारे् येथे दण.०८.०१.२०१६ रोजी अकस्मात मतृ्यु क्र.०२/१६ 
कलम १७४ लक्रमीनल प्रोलसजर कोड प्रमार् े णाखल आहे. सणर प्रकरर्ाच्या चौकसीत 
“णषुकाळाच्या पररस्थतीत आई वडडलाना आर्खीर् ओझीं कसाला. मी स्वखुसीन े आत्महत्या 
करीत आहे. मला कोर्ीही जबरणस्ती केलेली नाही. माझ्या आत्महत्येस कोर्ासही जबाबणार 
िरु नये.” असा मजकुराची धचठ्ठी ललहून गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याच ेननषपन्न झाले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मेहिर व मलिापूर (.ज.ालुडाणा) येथे नववन न् यायालयाांच् या िायाणन् वयाााात 
  

(४५)  ४७७६२ (२०-०५-२०१६).   श्री.हर्णवधणन सपिाळ (ालुढाणा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मेहकर व मलकापूर (जज.बुलडार्ा) येथे सासनाने नववन अनतररक् त न् यायालये मींजूर केली 
असून सणर न् यायालयाींच् या कायाणन् वयासाठव नववन पणाींना सुध् णा मान् यता दणली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल् यास, सणर न् यायालय अद्यापही सुरू झालेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सणर न् यायालय सुरू करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     मेहकर, जज.बुलढार्ा येथे अनतररक्त जजल्हा सत्र न्यायालय आणर् दणवार्ी न्यायालय 
(वररषठ स्तर) व मलकापूर, जजल्हा बुलढार्ा येथे जजल्हा न्यायािीस तथा अनतररक्त सत्र 
न्यायािीस व दणवार्ी न्यायािीस (वररषठ स्तर) मलकापूर ही जोड न्यायालये अजस्तत्वात 
आहेत. ही न्यायालये स्वतींत्र स्वरुपात स्थापन करण्याचा व त्यासाठव पणननलमणतीचा प्रस्ताव 
सासनाच्या ववचारािीन आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जळगाांव पपप्रादेलशि पररवहन िायाणलयातील मोटार वाहन  
ननररषेबिाला लाच घेताांना पिडल्याााात 

(४६)  ४८७०९ (१६-०५-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जळगाींव उपप्राणेलसक पररवहन कायाणलयातील मो्ार वाहन ननररा काला नवापूर येथील 
चेकपोस्् नाक्यावर वाहनाींची कागणपत्र ेपूर्ण असताींना णेखील चालकाींकडून ६०० रुपयाींची लाच 
घेताींना पकडल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये ननणसणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सणर प्रकरर्ी कोर्ती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) नवापुर आर.्ी.ओ चेक पोस्् येथून वाहने पास करताना लाच घेतली जात,े 
याबाबत  तक्रारीनुासर पोलीस उप अधिा क, ्न््ी करपसन ब्युरो, जळगाव याींनी लाचचेा 
सापळा रचला असता, तक्रारणार याींचेकडून ६०० रुपयाींची लाचेची मागर्ी करुन ती 
कायाणलयातील खाजगी इसम उमसे रमसे गावीत याींच्या हस्त ेजस्वकारली असता हेमींत गोववींण 
हेमाड,े मो्ार वाहन ननरीा क पींच साा ीणारासमा  रींगेहाथ पकडण्यात आले आहे. त्यासींणमाणत 
नवापुर पोलीस स््ेसन जज.नींणरुबार येथे गु.र.नीं. ८/२०१६, लाचलुचपत प्रनतबींिक अधिननयम, 
१९८८ चे कलम ७, ८, १३ (१) (ड) सह १३(२) प्रमार्े दणनाींक १३.०१.२०१६ रोजी ०४.२८ वाजता 
गुन्हा णाखल करण्यात आला आहे. 
     तक्रारणार याींच्या वाहन परवान्याची वविता दण.०८.०७.२०१३ रोजी सींपली असून अववि 
वाहन परवानाच्या णींडाची रक्कम रु. ६०० मागीतली असता श्री.हेमाड ेयाींचेवर लाचेच्या सापळा 
प्रकरर्ी कारवाई करुन णींडाची रक्कम लाचेची रक्कम आहे या गवरसमजातनू कारवाई केल्याच े
गुन््याच्या तपासात ननषपन्न झाले आहे. तसचे मा.प्रमखु जजल्हा सत्र न्यायालय, नींणरूबार 
याींनी दण.०५.०५.२०१६ च्या आणेसानुसार सीआरपीसी कलम १६९ अन्वये आरोपीस गुन््यातून 
काढून ्ाकले आहे. त्यानुसार सणर गुन््याची “क” फाईनल समरी अहवाल मा.प्रमुख जजल्हा 
सत्र न्यायालय, नींणरूबार याींना साणर केला आहे. 

___________ 
  

मुांाईतील अांधेरी येथील इ.न्फननटी मॉलमध्ये पीव्ही्र लसनमेागहृात  
राष्ट्रगीताचा अवमान िरण्यात ्ल्याााात 

  

(४७)  ४९१४१ (१६-०५-२०१६).   श्री.अजुणन खोतिर (जालना), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), 
श्री.रुपेश म् हात्र े(लभवांडी पूवण) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील अींिेरी येथील इजन्फनन्ी म्लमध्ये पीव्हीआर लसनेमागहृात राषरगीत चाल ू
असताींना मोजपुरी अलमनेत्री कलसस खान आणर् अलमनेत्री तषृर्ा खींडलेवाल याींनी प्पक्नण 
खात एकमेक सी थट्टामस्करी करुन राषरगीताचा अवमान केल्याची तक्रार दणनाींक १७ जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा त्या सुमारास लोकप्रनतननिीींनी आींबोली पोलीस ठाण्यात केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी सींबींधिताींववरुध्ण कोर्ती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) व (२) पी.व्ही.आर. लसनेमा लस्ी म्ल, न्यु ललींक रोड, 
अींिेरी (प.) मुींबई  लसनेमागहृात राषरगीत चाल ू असताना मोजपुरी अलमनेत्री कलसस खान 
आणर् अलमनेत्री तषृर्ा खींडलेवाला याींनी राषरगीताचा अवमान केल्या प्रकरर्ी नमूण ववरोिक 
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मदहला, इतर हजर असलेले साा ीणार इसम तसेच लसनमेागहृातील हजर असलेल्या स्फाफ 
याींच्याकड ेसखोल तपास करण्यात आला परींत ुतक्रारणार याींनी दणलेल्या तक्रारीत लसनेमागहृात 
राषरगीताचा अवमान झाल्याच ेअद्यापपयतं केलेल्या चौकसीत आढळून आले नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मोहदा (ता.िेळापूर, .ज.यवतमाळ) येथे नववन पोलीस टेशन सुरू िरण्याााात 
  

(४८)  ४९९९० (२०-०५-२०१६).   डॉ.अशोि पईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोहणा (ता.केळापूर, जज.यवतमाळ) येथे बाजारपेठ असल्यान े ३० ते ३५ खेड े गाींवातील 
नागरीक कामाननलमत्त येथे येतात त्यामुळे म्का, जुगार असे अववि िींणे सुरू असल्यान े
सामान्य नागरीकाींना त्रास होत असल्याचे दणनाींक २ फेबुवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास 
ननणसणनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मोहणा येथील आउ् पोस््चे पोलीस स््ेसन ला  पुरव ू सकत 
नसल्यान ेपरीसरातील नाींगरीकाींनी नववन पोलीस स््ेसन सुरू करण्याबाबत मागर्ी केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सणर प्रकरर्ी कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. मोहणा येथ ेबाजारपेठ असल्याने लगत 
असलेल्या जवळपास ४४ खेड े गावातील नागरीक कामाननलमत्त येतात. पाींढरकवडा व रुीं झा 
णरुाे त्र पोलीसाींनी लमळालेल्या मादहतीच्या आिारे अववि िींद्यावर छाप े ्ाकून मुींबई जुगार 
अधिननयम व मुींबई णारुबींणी अधिननयम अन्वये कारवाई केलेली आहे. 
(२), (३) व (४) हे खरे आहे. 
     महाराषर राज्य पोलीस णलात नव्याने ननमाणर् करावयाच्या पणननलमणतीच्या णसुया 
्पपयात पोलीस अधिा क, यवतमाळ याींच्या आस्थापनेवरील पाींढरकवडा पोलीस ठाण्याचे 
ववमाजन करुन मोहणा पोलीस ठार्े ननमाणर् करण्याच ेव त्याकरीता पोलीस अधिकारी/कमणचारी 
याींची ५१ पणे नव्यान े ननमाणर् करण्याच े प्रस्ताववत आहे. पण ननलमणतीच्या णसुया ्पपयाचा 
प्रस्ताव ववत्त ववमागास साणर करण्यात आला होता. सणर प्रस्तावावर ववत्त ववमागाने 
उपजस्थत केलेल्या मुद्याींच्या अनुषींगाने पोलीस महासींचालक, मुींबई याींच्याकडून मादहती 
मागववण्यात आली आहे. 

___________ 
  

चेिदरुर (ता.गोंडवपांपरी, .ज.चांद्रपूर) येथे २ देशी िट टयासह  
२१ िाडतूस ेएिा व्यक्तीिडून जत िेल्याााात 

(४९)  ५०१४१ (१६-०५-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चेकणरुर (ता.गोंडवपींपरी, जज.चींद्रपूर) येथील बसस् ण्ड जवळील ग्राऊीं ड येथ े दणनाींक १८ 
जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास २ णेसी कट् ट्यासह २१ काडतूसे एका व्यक्तीकडून जपत 
करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सणर गुन््यातील आरोपी १) दणपक तानाजी चन्नकेर व २) कालसनाथ सणालसव पो्े याींना 
दणनाींक १०/०१/२०१६ रोजी अ्क करण्यात येवून वप.लस.आर घेवनू तपास करण्यात आलेला 
होता. सध्या हे न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आरोपी नामे कालसनाथ सणालसव पो्े यान े
गुन््यात जपत वपस्तोल व राउीं ड हे अ्क आरोपी आसीस उफण  मोजु सींकरलाल गौड याींचेकडून 
घेतल्याचे साींधगतल्याने त्याचेबाबत मादहती काढली असता तो लसडी (जज.अहमणनगर) बस 
स्््प येथ े येर्ार असल्याबाबत मादहती लमळाली वरुन सापळा सचून त्यास ताब्यात घेवून 
त्यास दण. १७/०१/२०१६ वा लसडी जज.अहमणनगर येथून अ्क करण्यात आली. गुन््यातील 
अ्क आरोपी ववरुध्ण पो.स््े. गोंडवपींपरी येथ े अप क्र. ०८/२०१६ कलम ३.२५ मा.ह.का. सह 
१३५ मुपोका अन्वये दण.१०/०१/२०१६ रोजी आरोपीताींववरुध्ण गुन्हे नोंण करण्यात आलेला 
आहे.मा उच्च न्यायालयात णोषारोपपत्र णाखल करण्यात आले असून सध्या प्रकरर् 
न्यायप्रववषठ करण्यात आलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड .जल्हयातून मुांाई-गोवा महामागण, मुांाई-पुणे द्रतुगती महामागण व  
मुांाई-पुणे जुना महामागाणवर वाढत असलेले अपघात रोखण्याााात 

  

(५०)  ५११८९ (२०-०५-२०१६).   अॅड.गौतम चााुिवार (वपांपरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल्हयातून मुींबई-गोवा महामागण, मुींबई-पुरे् द्रतुगती महामागण व मुींबई-पुरे् जुना 
महामागाणवर वषणमरात ८३६ अपघात होऊन २११ जर्ाींचा मतृ्यु तर ७२८ जर् जखमी 
झाल्याच्या घ्ना घडल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सासनान ेवाढत ेअपघात रोखण्यासाठव कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) रायगड जजल््यातील मुींबई-गोवा, महामागण, मुींबई-पुरे् द्रतुगती महामागण व मुींबई पुरे् जुना 
महामागाणवरील वाढते अपघात रोखण्याकररता खालीलप्रमार् ेउपाययोजना केल्या आहेत. 
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     १) वाहनचालकाींचे प्रबोिन करण्याकररता व मागणणसणन करण्याकररता मागणणसणक फलक 
जागोजागी लावण्यात आले आहेत. 
     २) महामागाणवरील साईड पट्टय्ा मररे्, सींरा क कठड े उमाररे्, सूचना फलक लावरे्, 
अपघातप्रवर् स्थळाींची णरुुस्ती कररे्, ररटचलेक््र  लावर्े इ. करीता सींबींधित कायाणलयासी 
सातत्याने पत्रव्यवहार करण्यात येतो. 
     ३) वाहतूक ननयमाींच े उल्लींघन करर्ायाववरुध्ण जानेवारी, २०१६ त े म,े २०१६ या 
कालाविीत ३९४५१ केससे करुन त्याींच्याकडून रु. ४२,९४,०००/- एवढा णींड वसूल केला आहे. 
     ४) वाहतूकणार सींघ्ना आणर् वाहनचालकाींसमवेत  वेळोवेळी बवठका घेऊन वाहतुक 
ननयमाींबाबत मागणणसणन करण्यात येते. 
     ५) ववसेष मोदहमा राबववल्या जातात. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांाई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
सासक य मध्यवती मुद्रर्ालय, मुींबई. 


