
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३०७ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील महसूल ववभागात मोठ्या प्रमाणात लाच स्वविारली जात असल्याबाबत 
  

(१)  ५८०२ (०४-०४-२०१५).   श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराव लभसे (लातूर ग्रामीण), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात लाच   ीकार ा-याींमध् ये यींहा ी म स ल भ गाग प्रथम क्रमाींका र अस न या 
भ गागात ी तलाठयाींचीच सींख् या सा त ढढ  ून येत अस न मागील  ्ातत १४९० स ाींना 
पकडले असल् याचे मा े साने ारी, २०१५ रोसी  ा त् यासुमारास ननहर्तनास ढले,  े खरे ढ े 
काय, 
(२) असल् यास, सहरील तलाठी  े नागररकाींकड न सातबारा उता-याीं र नोंही करण् यापास न त े
 ेग ेगूे हाखले हेण्याकरीता लाच घेत असल् याचे उघड  ोत ढ े,  े  ी खरे ढ े काय, 
(३) असल् यास, याप्रकर ाची र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली असल् यास चौकर्ीमध्ये हो्ीीं 
ढढ  ून ढलेल्या व्यक्ती र को त् या   रुपपाची कार ा  करण् यात ढली  ा करण्यात येत 
ढ े, 
(४) तसेच लाचखोरी र प्रनतबींध घालण्यास र्ासनाने को ती कायत ा ी  ा उपाययोसना केली 
 ा करण्यात येत ढ े, 
(५) नसल् यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१७) :(१)  े खरे ना ी. 
     सन २०१४   २०१५ या  ्ातत राज्यात लाच स् कारताना रींगे ाथ पकडण्यात ढलेल्या 
म स ल भ गागातील एक   ८२६ कमतचाऱयाींपकैी २८४ तलाठी ढ ेत. 
(२)  ोय.  े खरे ढ े. 
(३) सन २०१४ मधील १४४ तलाठी   २०१५ मधील १३८ तलाठी ढरोपीीं र तपास प  त करुपन 
न्यायालयात हो्ारोपपर द हाखल करण्यात ढले ढ े. 
(४)   (५) राज्यातील लाचखोरीला ढूा घालण्यासाठी लाचलुचपत प्रनतबींधक भ गागामार्त त 
पुढीलप्रमा े उपाययोसना करण्यात ढलेल्या ढ ेत :- 
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     लाचलुचपत प्रनतबींधक भ गागामार्त त www.acbmaharashtra.net  े मोबा ल ॲप 
कायातस्न् त करण्यात ढले ढ े. तसेच ्ोल री ी क्र. १०६४  ी  ेल्पला न, Whats app 
No.९९३०९९७७०० रे्सबुक  र www.facebook.com/MaharashtraACB या ना ाने अकाऊीं ् 
www.acbmaharashtra.gov.in  ी  ेबसा ् अस न त्या र News, Events, Legal, RTI 
इत्याहीद् ारे असेीबीमार्त त करण्यात ढलेल्या कार ा ची स त माह ती कायतपध्हतीसींबींधी 
एर्.एम.रेडीओ, ह रहर्तन या र पररसीं ाह ढयोस्सत करुपन सनसागतृी करण्यात येत.े एसीबीच े
अधधकारी त्याींच्या अधधकार के्षर दात ढठ ड े बासार, गहीच्या हठका ी एस्ी ्ॅण्ड, रेल् े 
्ेर्न, कॉलेस, मींहहर या हठका ी साऊन अेसीबी सींबींधी सनसागतृी करतात. तसेच स त 
र्ासकीय कायातलयाच्या हर्तनी गागा र असेीबी सींबींधी र्ोन नीं.,  ेल्पला न नीं.    ेबसा ् 
इत्याही माह ती बोडत लाऊन प्रहर्र्तत करण्यात ढलेली ढ े. सनसागतृीकररता स तर द र् र   
गा ात लाचलुचपत प्रनतबींधक भ गागाची माह ती असलेले पो्र, ्ीकर ला ण्यात येतात. 
भ गागाच्या  -मेल ढयडी acbwebmail@mahapolice.gov.in या र तसेच ब्युरोमधील 
कायतरत पररके्षर दीय मेल ढयडी र तक्रार केली साऊ र्कते. 

___________ 
  

भटक् या िुत्र्याांचा दपद्रव ंाांबवव यासाठउ दपाययोजना िरयाबाबत 
  

(२)  १६७२२ (११-०८-२०१५).   प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.सुभाष दफा  पांडडतशेठ पाटील (अललबाग), श्री.धयैाशील 
पाटील (पेण), श्री.जीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ग्क् या कुर्यायाींनी नागरीकाींना चा ा घेण् याच े प्रकार  ाढीस लागल् यान े ग्क् या कुर्यायाींचा 
उपद्र  थाींबभ ण् यासाठी उपाययोसना करा ी अर्ी माग ी म ाराष रात न  ोत असल् याचे मा े 
एभप्रल-२०१५ मध्ये  ा त् या सुमारास ननहर्तनास ढले ढ े,  े खरे ढ े काय, 

(२) असल् यास, कुर्यायाींच् या चाव् याबाबतचा सन २००९ पास न २०१५ पयतंचा ख्ला मा. स ोच् च 
न् यायालयात प्रलींतबत ढ े,  े  ी खरे ढ े काय, 
(३) असल् यास, ननतबतसीकर ाच् या मोह मा अपेक्षक्षत परर ाम र्मू   र्कल् या नसल् यामुू े 
मा.स ोच् च न् यायालयातील प्रलींतबत ख्ल् याचा म ाराष र र्ासनाने पाठपुरा ा करण्याबाबत 
ढण  कुर द े ठार मारण् यास सींमती हे ा-या उच् च न्यायालयाच्या ननकाला रील थधगती 
उठभ ण्याबाबत र्ासनाने को ती कायत ा ी केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(४) नसल् यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०६-२०१७) :(१)  े खरे ढ े. 
(२)  े खरे ढ े. 
(३) कुर्यायाींची  ाढती सींख्या मयातहहत ठे ण्यासाठी, रेबीस ननमुतलनासाठी ढण  मनुषय-कुर दा 
सींघ्त ्ाूण्यासाठी राज्यतरीय हेखरेख सर्मती थापन करण्यात ढली ढ े. 
(४) प्रश्न उद्् ा त ना ी.  

___________ 



भ .स. ३०७ (3) 

नागरीिाांचे स्जवरक्षण िरताना अस्ननशमन दलाच्या जवानाचा मतृ्य ू 
झाल्यास शहीदाचा दजाा देयाबाबत 

(३)  २०४०४ (१२-०८-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्च ू िडू (अचलपूर), डॉ.अतनल बोंड े
(मोशी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) हेर्ाच े रक्ष  करताना मतृ झालेल्या स ानाला र् ीहचा हसात हेण्याच्या पाश् तग मी र 
नागरीकाींचे सी रक्ष  करताना मतृ पा लेल्या अस्ननर्मन हलाच्या अधधकारी ककीं  ा स ानाला 
र् ीहाचा हसात हेण्याबाबत र्ासनाकड ेमाग ी केली ढ े,  े खरे ढ े काय, 

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेको ती कायत ा ी केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(३) नसल्यास, भ लींबाचे कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०६-२०१७) :(१) ब ृन्मुींब  म ानगरपार्लकेने हहनाींक ०९.०५.२०१५ रोसी 
काूबाहे ी येथील हघुत् ना थूी कततव्य बसा त असत े  ेूी मतृ्य  पा लेल्या कमतचाऱयाींना 
र् ीह घोभ्त करण्याबाबतचा म ानगरपार्लकेचा ठरा  र्ासनास साहर केला  ोता. 
(२) र्ासन नन तय, नगर भ कास भ गाग, हहनाींक २२.०७.२०१६ अन् ये मुींब तील गोकुू  ाऊस 
या इमारतीला लागलेल्या ढगीच्या हघुत् नेत बचा ाचे काम करताना  ीर मर  ढलेल्या 
म ानगरपार्लका अस्ननर्मन अधधकाऱयाींना “र् ीह” हसात हेण्यात ढला ढ े. 
(३) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

चांद्रपूर शहराला लागून वाहणाऱ्या इरई नदीवरील पुलाच्या बाांधिामाबाबत 
  

(४)  ४६४२७ (२९-०४-२०१६).   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय गहृतनमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नभ न चींद्रप र र् राला लाग न  ा  ा-या इर  नही र (रामनगर-हाताूा मागत) मोठया उींच 
पुलाच े बाींधकाम करण् यासाठी ग ृननमात  भ गागाने ननधी उपलब् ध करुपन हेण् याची भ नींती 
मा.भ त् त ढण  ननयोसन,  ने मींर दी तथा पालकमींर दी स्सल्  ा चींद्रपर याींनी मा.मींर दी म ोहयाींकड े
पर द क्र. १३६३३७०/२०१५ हहनाींक २४ नोव्  ेंबर, २०१५ अन्  ये केली ढ े,  े खरे ढ े काय, 

(२) असल् यास, उक् त नन ेहनाच् या अनु्ींगाने सहर पुलाच् या बाींधकामासाठी ननधी उपलब् ध करुपन 
हेण् यात ढला ढ े काय, 
(३) नसल् यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०९-०६-२०१७) :(१)  ोय. 
(२) र्ासन नन तय, ग ृननमात  भ गागाच्या हहनाींक १७ माचत, २०१७ रोसीच्या र्ासन 
नन तयानुसार हाताूा एम.ढय.डी.सी. येथील इर  नही र पुल बाींधण्याच्या कामास   त्यासाठी 
 ो ाऱया रुप. ६५१९.३० लक्ष इतक्या रक्कमेच्या प्रता ास प्रर्ासकीय मान्यता हेण्यात ढली 
अस न या कामासाठी ननधी ी उपलब्ध करुपन हेण्यात ढला ढ े. 
(३) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
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राज्यात पोलीस पाटील तनयुक्तीमध्ये आरक्षक्षत दमेदवार  
नसल्यास आरक्षणात फेरबदल िरयाबाबत 

  

(५)  ५१६९७ (२४-०५-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पोलीस पा्ील ननयुक्तीमध्ये अनके गा ाींमध्ये ढरक्षक्षत उमेह ार नसल्याने 
पोलीस पा्ीलाींची पहे ररक्त असल्याचे हहनाींक १५ रे्ब्रु ारी, २०१६ रोसी  ा त्या सुमारास 
ननहर्तनास ढले,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, ज्या हठका ी ढरक्षक्षत उमेह ार नसतील त्या हठका ी ढरक्ष ात रे्रबहल 
करण्याबाबत र्ासनान ेनन तय घेतला ढ े काय, 
(३) असल्यास, या प्रकर ी र्ासनाने को ती कायत ा ी केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(४) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१७) :(१), (२)   (३) पोलीस पा्ील पहाींकरीता र्ासन नन तय, 
ग ृ भ गाग, हहनाींक १६ ऑक््ोबर, २००८ अन् ये ढरक्ष  धोर  ननस्श्चत करण्यात ढले 
ढ े. 
     या धोर ानुसार म स ल उपभ गागाचा ग् समस न ढरक्ष  ठरभ ण्याच्या प्रयोसनाथत 
त्या त्या उपभ गागातील पहे भ चारात घेण्यात येतात. ढरक्ष  ननस्श्चतीनींतर त्या प्र गाततील 
उमेह ार उपलब्ध न झाल्यास, अहलाबहलीन ेपहे गरण्याबाबतची तरत ह ढ े. यार्र् ाय, त्या 
ग्ातील उमेह ार उपलबध न झाल्यास असे पह खुल्या प्र गातत न गरण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

दल्हासनगर महापाललिेत सुमारे ३२० बोअरवेलच ेिां त्राट जावत  
दराने ववशेष ठेिेदारास ददल्याबाबत 

  

(६)  ५५०४० (२९-०८-२०१६).   श्रीमती ज्योती िलानी (दल्हासनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल् ासनगर (स्स.ठा े) येथील म ापार्लकेत सुमारे ३२० बोअर ेलचे कीं र दा् हपु्प् हरान े
एका भ र्े् ठेकेहारास हेऊन र्ार मोठा ढधथतक गैरव्य  ार केला सात असल्याची तक्रार एका 
समाससे ी सींघ्नेने हहनाींक २४ एभप्रल, २०१६ रोसी  ा त्या समुारास केली ढ े,  े खरे ढ े 
काय, 

(२) असल्यास, उक्त तक्रारीद् ारे सहर ठेकेहार बेसबाबहार अस न, २०० रु््ापेक्षा खोल खोहा  
कर े कायद्याने अपराध असताना अनेक हठका ी ४०० त े ५०० रु्् खोल खोहा  करत 
असल्याची बाब सुद्धा म ानगरपार्लका प्रर्ासनाच्या ननहर्तनास ढ  न हेण्यात ढली ढ े,  े 
 ी खरे ढ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकर ी को ती कार ा  करण्यात ढली  ा करण्यात येत ढ े, 
(४) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१७) :(१) अर्ा ढर्याची बातमी प्रर्सध्ह झाली  ोती. 
     उल् ासनगर म ानगरपार्लका के्षर दात पा ी ी्ंचा  काूात बोअर ेलच्या कामात  -ननभ हा 
मागभ ण्यात ढल्या  ोत्या. त्यामध्ये प्रगाग सर्मती-१ मध्ये १०.६० ्क्के कमी हराच्या २ 
ननभ हा, प्रगाग सर्मती-२ मध्ये ११.७० ्क्के कमी हराच्या २ ननभ हा, प्रगाग सर्मती-३ मध्ये 
११.०७ ्क्के कमी हराच्या ३ ननभ हा   प्रगाग सर्मती-४ मध्ये ११.७० ्क्के कमी हराच्या ३ 
ननभ हा प्राप्त झाल्या  ोत्या. 
     याप्रमा े कमी हराच्या ननभ हेस थायी सर्मतीच्या मान्यतेन ेकाम हेण्यात ढले  ोते. 
(२) म ानगरपार्लकेमार्त त बोअर ेलचे अींहासपर दक तयार करताना २०० रु््ाची खोली ग ृीत 
धरण्यात ढली ढ े. त्या ढधारा र  ीकृत ननभ हाधारकास म ानगरपार्लकेमार्त त कायातहेर् 
हेण्यात ढला ढ े. 
    सबब अनतररक्त खोली करण्याची को ती ी पर ानगी म ानगरपार्लका प्रर्ासनामार्त त 
हेण्यात ढलेली ना ी. 
(३)    (४) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

नालशि शहरात वाहनाांच्या जाळपोळीचे प्रिार सतत वाढत असल्याबाबत 
  

(७)  ५५२७५ (२३-०८-२०१६).   श्री.आलसफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नार्र्क र् रात  ा नाींच्या साूपोूीच ेप्रकार सतत  ाढत अस न मा े म,े २०१६ मध्ये 
एकाच ढठ ड्यात होन प्रकार झाल्यान े थाननकाींमध्ये र्गतीचे  ाता र  ननमात  झाल्याच े
ननहर्तनास ढले,  े खरे ढ े काय, 

(२) असल्यास, या प्रकर ी पोर्लस यींर द ेकड न चौकर्ी करण्यात ढली ढ े काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय ढढ  ून ढले   त्यानसुार को ती कार ा  केली  ा करण्यात 
येत ढ े, 
(४) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०६-२०१७) :(१) मा े म े२०१६ मध्ये नार्र्क र् र अींबड पोलीस ठा  े
 द्दी मध्ये साूपोूीच े २ घ्ना घडल्या, त्याबाबत गुन् े हाखल करुपन ढरोपीताींना अ्क 
करण्यात ढली ढ े. सहर गुन्हयाींच्या अनु्ींगाने थाननक नागररकाींमध्ये को ते ी र्गतीच े
 ाता र  ननमात  झालेले ना ी. 
(२)   (३) अींबड पोलीस ठा े गु.र.नीं. ११२/२०१६ गा.हीं.भ .क. ३३५, ४५०, ४२७ प्रमा े   
गु.र.नीं. ११५/२०१६, गा.हीं.भ .क. ३३५, ४२७, अन् ये गुन् ा हाखल करण्यात ढले. 
     सहर गुन्हयाींमध्ये ढरोपीताींना अ्क करण्यात ढली अस न सहर ढरोपीताींभ रुपध्ह 
मा.न्यायालयात हो्ारोप पर द हाखल करण्यात ढलेले ढ ेत. 
(४) भ लींब झालेला ना ी. 

___________ 
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भामा आसखेड प्रिल्प अपूणााववंते असल्याबाबत 
  

(८)  ५५६४० (१०-०८-२०१६).   श्री.सांग्राम ंोपटे (भोर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पु े र् राच्या प  त गागाला पा ी हेण्यासाठी गामा ढसखेड प्रकल्पाच ेकाम मा.पालकमींर दी 
बैठका घेत नसल्याने प्रलींतबत असल्याचे मा े एभप्रल, २०१६ मध्ये  ा त्याहरम्यान ननहर्तनास 
ढले,  े खरे ढ े काय, 

(२) असल्यास, या प्रकर ी चौकर्ी केली ढ े काय   त्यात काय ढढ  ून ढले, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार मा.पालकमींर दी याींनी बैठक घेऊन सहर प्रकल्पाच े काम प  त 
करण्याबाबत र्ासनान ेको ती कायत ा ी केली ढ े  ा करण्यात येत ढ े, 
(४) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१७) :(१)  े खरे ना ी. 
(२), (३)   (४) • मा.पालकमींर दी (पु े) याींच्यामार्त त सहर योसनेच्या कामाबाबत  ारीं ार 
ढढा ा घेऊन पाठपुरा ा केला ढ े. 
• पु े म ानगरपार्लकेच्या भ भ ध प्रश्नाींबाबत भ धानग न, पु े येथे म,े २०१६ मध्ये बैठक 
ढयोस्सत करण्यात ढली  ोती. सहर बैठकीमध्ये पु े म ानगरपार्लकेच्या गामा ढसखेड 
पा ी पुर ठा योसनेच्या ढढा ा घेण्यात ढला. सहर बैठकीमध्ये गामा ढसखेड प्रकल्पामुूे 
बाधीत  ो ाऱया र्ेतकऱयाींच्या पुनत सनाचा प्रता  स्सल् ाधधकारी याींनी ढठ हह साींत र्ासनास 
साहर करा ा. प्रता  साहर करताच पु े म ानगरपार्लकेमार्त त कामास सुरुप ात करा ी. तसेच 
गामा ढसखेड प्रकल्पात न पु े म ानगरपार्लकेच्या कुरूी सलर्धु्हीकर  प्रकल्पात न ढ ीूंही 
नगरपरर्हेस कच्च्या पाण्याचा (रॉ  ॉ्र) पुर ठा करण्यात या ा अर्ा स चना र्ासनामार्त त 
हेण्यात ढल्या ढ ेत. 
• त्याअनु्ींगान े भ गागीय ढयुक्त, पु े याींनी गामा- ढसखेड प्रकल्पाग्रताींच्या पुन तसनाचा 
प्रता  महत   पुन तसन भ गागाकड े साहर केलेला ढ े. सहर प्रता  महत   पुन तसन 
भ गागाच्या भ चाराधीन ढ े. 
• सहर प्रकल्पास भ रोध कर ाऱया ढींहोलकाींना  ी  तुस्थती कू  न  े ढींहोलन मागे 
घेण्याबाबत   गामा- ढसखेड उद्भ ा रुपन सुरुप असलेल्या प्रकल्पाचे काम युध्ह पातूी र प  त 
करण्यासाठी ढ श्यक ती स त उपाययोसना कर ेबाबत स चना प ेु म ानगरपार्लकेस हेण्यात 
ढल्या ढ ेत. 
• र्ासनाने हहलेल्या ननहेर्ाच्या अनु्ींगाने पु े म ानगरपार्लकेने कुरूी सलर्ुध्हीकर  
प्रकल्पात न ढ ीूंही र् रास रॉ  ॉ्र पुरभ ण्यास मान्यता हहली ढ े. सहर बैठकीनींतर 
थाननक सन्माननीय लोकप्रनतननधी   गामा ढसखेड धर ाच्या प्रकल्पग्रत र्ेतकरी याींनी 
योसनेच्या का ी गागात काम सुरुप करण्यास स मती हर्तभ ली   त्याहठका ी काम सुरुप 
करण्यात ढले. 
• सहर योसनचेे काम डडसेंबर, २०१७ अखरे प  त  ो े अपेक्षक्षत ढ े. 

___________ 
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ठाणे स्जल््यातील ददघा येंील धरणाच्या पाणी वाटपावरुन  
नवी मुांबई-ठायात वाद तनमााण झाल्याबाबत 

  

(९)  ५६१०२ (११-०८-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अवलम शखे (मालाड पस्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) ठा े स्सल्हयातील हहघा येथ ेसुमारे १५०  ्ातपु ी बाींधलेल्या धर ातील पा ी  ा्पा रुपन 
न ी मुींब -ठाण्यात  ाह ननमात  झाल्याचे मा े एभप्रल, २०१६ मध्ये  ा त्याहरम्यान ननहर्तनास 
ढले,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, या प्रकर ाची चौकर्ी केली ढ े काय   त्यात काय ढढ  ून ढले, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार न ी मुींब -ठाण्यातील पाण्या रुपन ननमात  झालेला  ाह 
र्म्भ ण्याबाबत र्ासनान ेको ती कायत ा ी केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(४) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१७) :(१)  े खरे ना ी. 
     ठा े स्सल्हयामील हहघा येथील सुमारे १५०  ्ातप  ी बाींधलेल्या धर ातील पा ी 
 ा्पा रुपन न ी मुींब    ठाण्यात को ता ी  ाह ननमात  झाल्याचे ननहर्तनास ढलेले ना ी. 
(२), (३)   (४) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

नालशि शहरातील वाढते गुन्हे रोखयाबाबत 
  

(१०)  ५६९२२ (२३-०८-२०१६).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली), श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे 
(लसन्नर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नार्र्क र् रात मा े एभप्रल, २०१६ पयतं १७ स ाींचे ख न तर १६ स ाीं र प्रा घातक 
 ल्ले तसेच हरोडा, हींगल,  ा ामाऱया करण्यात ढले अस न सन २०१४ च्या तलुनेत र् रातील 
गुन्हयाींमध्ये हपु्ीन े ाढ झाली ढ े,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली ढ े काय,चौकर्ीत काय ढढ  ून ढले   
अर्ा घ्नाींना परर ामकारक पायबींह घालण्याच्या दृष्ीन ेर्ासनान ेको ती कायत ा ी केली  ा 
करण्यात येत ढ े 
(३) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०६-२०१७) :(१) मा े एभप्रल, २०१४   एभप्रल, २०१६ पा ेतो गुन्हयाींचा 
तपर्ील 

सहर सन २०१४ सन २०१६ 
खुन ०८ १६ 

खुनाचा प्रयत्न १० १६ 
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हरोडा ०१ ०४ 
हींगे २९ २४ 

हखुापत ८४ १११ 
      
     सहर तपर्र्लानुसार हींगे या सहराखाली घ् झालेली अस न इतर गुन्हयात का ी 
प्रमा ात  ाढ झालेली ढ े. 
(२) सहर गुन्हयाच्या घ्नाींना परर ामकारक पायबींह घालण्याच्या दृष्ीने सरकारी चारचाकी, 
हचुाकी  ा न पेरोलीींग, सायकल पेरोर्लींग, अधधकारी/कमतचारी याींचे पायी पेरोर्लींग नेमण्यात 
येते. तसेच ननयर्मत हैनींहहन नाकाबींही, ऑपरेर्न ऑल ढऊ्, कोम्बीींग याद् ारे 
अर्गलेखा रील माह तगार गुन् ेगाराींना सेरबींह करण्यात येत.े 
(३) भ लींब झालेला ना ी. 

___________ 
  

आांध्रुड (ता.मेहिर, स्ज.बुलढाणा) येंे सावाजतनि ववदहरीतील गाळ  
िाढयास गेलेल्या युविाांचा गुदमरुन मतृ्य ूझाल्याबाबत 

  

(११)  ६०१२४ (१०-०८-२०१६).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ढींध्रुड (ता.मे कर, स्स.बलुढा ा) येथ े हहनाींक ३१ माचत, २०१६ रोसी  ा त्या सुमारास 
सा तसननक भ ह रीत साचलेला गाू काढण्यास गेलेल्या होन यु काींचा गुहमरुपन मतृ्य  झाला,  े 
खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, सहरचा मतृ्य   ा पा ी ी्ंचा मुूे झाला अस न सहर यु काींच्या कु  ् ींतबयाींना 
र्ासनाने को ती ढधथतक महत केली  ा करण्यात ढली ढ े, 
(३) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१७) :(१) अींर्त: खरे ढ े. 
     अींध्रुड, ता.मे कर, स्स.बुलढा ा येथील पडीक असलेल्या सा तसननक भ ह रीतील गाू 
काढण्यास भ ह रीत उतरलेला एक यु क भ ह रीत हभु्त  ायुमुूे बेर्ुध्ह पडला. तसेच त्यास 
 ाच ा यास भ  ीरीत उतरलेले चार यु कसुध्हा भ ह रीतील हभु्त  ायमुुूे भ  ीरीत बेर्ुध्ह 
पडले. 
     या पाच यु काींपैकी हह.३१.०३.२०१६ रोसी होन यु काींचा हहनाींक ०३.०४.२०१६ रोसी एका 
यु काचा उपचाराहरम्यान रुपन ालयात मतृ्य  झाला. याप्रकर ी डो गाीं  पो.्े येथे मगत 
नीं.६/१६ कलम १७४ सा.र्ौ. प्रमा े गुन् ा हाखल करण्यात ढला ढ े. 
(२)   (३) पडीक भ ह रीतील गाू काढण्याकरीत भ ह रीत उतरलेल्या यु काींचा भ  ीरीतील 
हभु्त  ायुमुूे गुहमरुपन मतृ्य  झाला. 
 
 



भ .स. ३०७ (9) 

     तीन मतृाींपैकी होन यु काींच्या कायहेर्ीर  ारसाींना मखु्यमींर दी ननधीमध न मान ता ाही 
दृष्ीकोनात न प्रत्येकी एक लाख रुपपयाींच ेसानुग्र  अनुहन भ तरीत करण्यात ढलेले ढ े. तर 
एका मतृक र्तेकऱ याच्या  ारसास  .गोपीनाथ मुींड े र्ेतकरी अपघात भ मा योसनेअींतगतत 
महत हेण्याबाबतची कायत ा ी चाल  ढ े. 

___________ 
  

वेताळवाडी (ता.सोयगाव, स्ज.औरगाांबाद) येंील लघुलसांचन तलावाच्या वपयाच्या पायाची   
पाईपलाईन शेतिऱ् याांनी फोडून शतेी वपिासाठउ पाणी घेतल्याबाबत 

 

(१२)  ६२९९६ (२४-०८-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोयगा  (स्स.औरगाींबाह) नगर परर्हेंतगतत असलेल्या  तेाू ाडी येथील लघुर्सींचन 
तला ाच्या भपण्याच्या पा ी असलेली पा पला न अनके र्ेतकऱ याींनी र्ोड न र्ेती भपकासाठी 
पा ी घेतल्याच ेमा े एभप्रल, २०१६ मध्ये  ा त्याहरम्यान समोर ढले ढ े,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, यासींहगातत र्ासनाने चौकर्ी करून येथील पा ीचोरी थाींबभ ण्याबाबत को ती 
कायत ा ी केली ढ े  ा करण्यात येत ढ े, 
(३) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१७) :(१)  े खरे ना ी. 
     मा े एभप्रल, २०१६ हरम्यान सोयगा  नगर पींचायत पा ी पुर ठा  ा म ाराषर सी न 
प्राधधकर ामार्त त करण्यात येत  ोता. मा े एभप्रल, २०१६ ते ऑग्, २०१६ पयतं पा ी 
पुर ठा सुरूीत  ोता.  ेताू ाडी येथील लघुर्सींचन तला ा रील भपण्याच्या पाण्याची 
सल ाह नी र्ोड न र्तेीसाठी पा ी घेतल्याच े ननहर्तनास ढले नसल्याच े म ाराषर सी न 
प्राधधकर ान ेनम ह केलेले ढ े. तसेच स्सल् ाधधकारी कायातलयास या  रुपपाची तक्रार प्राप्त 
झालेली ना ी. 
     मा े, ऑग्, २०१६ पास न पा ी पुर ठा सोयगा  नगरपींचायती मार्त त करण्यात येत 
अस न पा ी पुर ठा सुरूीत ढ े. 
(२)   (३) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

वाांदे्र बँड वटॅड (मुांबई) येंे ववद्यांीनीस वाचववताांना श्री.रमशे वळांजू 
याांचा समुद्रात बुडून मतृ्य ूझाल्याबाबत 

  

(१३)  ६४१९२ (२४-०८-२०१६).   अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील  ाींदे्र बँड ्ॅण्ड (मुींब ) येथे सेल्र्ी काढण्याच्या नाहात समुद्रात पडलेल्या 
तरन्नुम अींसारी ( य १८) भ द्याथीनीस  ाचभ ताना कु  ् ींबातील कमा त ेश्री.रमरे्  ीूंस  ( य 
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४०) या मध्य गीय इसमाचा तसचे सहर भ द्याथीनीचा समुद्रात बडु न हहैु ी मतृ्य  ओढ ल्याच े
हहनाींक ८ साने ारी, २०१६ रोसी ननहर्तनास ढले,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, मतृक श्री.रमेर्  ीूंस  हया कु  ् ींबातील कतात पुरुप्ाचा मतृ्य  झाल्याने त्याींच्या र 
अ लींब न अस ाऱयाींची उपासमार  ोत असल्यान े र्ासनामार्त त ढधथतक महत हेण्याबाबतचा 
नन तय र्ासनाच्या भ चाराधीन ढ े,  े  ी खरे ढ े काय, 
(३) तसेच अपघातास ढमींर द  हे ारी सेल्र्ी ्ीक बॅन करण्याभ ्यी सा ततर दक माग ी  ोत 
असल्यान ेया सींहगाततील नन तय ी र्ासनाच्या भ चाराधीन ढ े,  े  ी खरे ढ े काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील स त पयत् न थूाीं र सींगाव्य अपघात ्ाूण्यासाठी सेल्र्ी 
काढण्यासींहगातत धोक्याची स चना तसेच सेल्र्ी काढण्यासाठी सुरक्षक्षत पॉ्ची माह ती असलेले 
बोडत ला ण्यासींहगातत र्ासनामार्त त ढसतागायत को ती कायत ा ी करण्यात ढली  ा येत 
ढ े,  
(५) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१७) :(१) हहनाींक ९ साने ारी, २०१६ रोसी सकाूी १०.५०  ा. 
 ाींदे्र बँड ्ँड येथील समुद्रककनारी सेल्र्ी काढत असताींना तीन तरुप ी समुद्राच्या पाण्यात 
पडल्या असता, त्यातील होन तरुप ीींना श्री.रमेर्  ीूंस  याींनी पाण्याबा ेर काढ न त्याींचे प्रमा  
 ाचभ ले. तर नतसऱया तरुप ीस पाण्याबा ेर काढण्याचा प्रयत्न करीता असता ते होघे ी पाण्यात 
बुडाले. पैकी श्री. ीूंस  याींचा मतृहे  धारा ी येथील खाडीमध्ये र्म  ून ढला. बेपत्ता तरुप ीचा 
अद्याप र्ोध लागलेला ना ी. 
(२) सहर बाब  ी नैसधगतक ढपत्ती या सहराखाली मोडत नसल्याने ढधथतक महत हेय ना ी. 
(३) ना ी. 
(४) ब ृन्मुींब  पोलीस ढयुक्तलयाअींतगतत एक   २८ नो सेल्र्ी झोन ढ ेत. सेल्र्ी काढताींना 
 ाढत असलेल्या अपघाताींची सींख्या लक्षात घेता अर्ा घ्नाींना ढूा घालण्यासाठी पोलीस 
ढयुक्तालयाींमार्त त खालीलप्रमा े कार ा  करण्यात येते. 
१. सींबींधधत पोलीस ठा े  द्दीतील पयत् न थूे, र्ाूा, म ाभ द्यालये   समुद्रककनाऱयाच्या 
हठका ी ब ृन्मुींब  म ानगरपार्लकेचे सुरक्षा रक्षक, पोलीस गती  ा न याींच्यामार्त त सेल्र्ी 
काढताींना  ो ाऱया हषुपरर ामाींची माह ती पयत् क   र्ाूा म ाभ द्यालयातील मुलाींना 
 ेूो ेूी हेण्यात येत ढ े. 

२. समुद्रककनारी सेल्र्ी काढताींना हहस न ढल्यास मना  करण्यात येत.े 
३. म ाभ द्यालयीन मुलाींमध्ये धोकाहायक हठका ाीं र सेल्र्ी काढण्यात येऊ नये म्   न 
सनसागतृी करण्यात येत ढ े. 

४. सेल्र्ी काढताींना  ो ारे अपघात लाक्षात घेता गती र असलेले पोलीस अधधकारी   
अींमलहार, तसेच बी् मार्तल याींना नम ह हठका ी युग ल, कु  ् ींब ढण  इतर व्यक्ती सेल्र्ी 
काढताींना ढढूल्यास त्याींना अ्का  करण्याबाबतच्या स चना हेण्यात ढलेल्या ढ ेत. 

५. नम ह हठका ी सीसी्ीव् ी कॅमेरे ला ण्याची तसभ स ठे ण्यात ढलेली ढ े. 
(५) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
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मुांबई, तसेच ठाणे स्जल््यात नायजेररयन नागररिाांच ेदपद्रव वाढत असल्याबाबत 
  

(१४)  ६५०२४ (१०-११-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब ,  तसेच  ठा  े स्सल्हयातील र्मरारोड, गाईंहर, नायगा ,  स , हह ा   न ी 
मुींब तील कोपरखैरा े याहठका ी गाड्याने घरे घेऊन नायसेररयन नागररक रा त अस न 
मागील का ी हह सापास न सहर पररसरात नायसेररयन नागररकाींच्या सींख्येत कमालीची  ाढ 
झाली अस न त्याींचा उपद्र   ाढत असल्याच ेननहर्तनास ढले ढ े,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, मुींब  पोर्लसाींच्या अींमली पहाथत भ रोधी पथकान ेतकरी प्रकर ी पकडलेल्या 
परहेर्ी नागररकात ९९ ्क्के ढरोपी  े नायसेररयन ढ ेत,  े  ी खरे ढ े काय,  
(३) असल्यास, सहर प्रकर ी र्ासनाने को ती कार ा  केली  ा करण्यात येत  ढ े, 
(४) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१७) :(१)  ोय. 
(२) हह. १ साने ारी, २०१६ पास न ढस पा ेतो अींमली पहाथत भ रोधी कक्षान ेएकु  २२ परहेर्ी 
नागरीकाींभ रुपध्ह अींमली पहाथत भ रोध कायद्याखाली गुन् े हाखल केले ढ ेत. त्यापैकी स त २२ 
ढरोपी नायसेरीयन ढ ेत. 
(३) अींमली पहाथत भ रोधी कक्ष तसेच थाननक पोलीस याींचकेड न नायसेरीयन   इतर परहेर्ी 
नागररकाीं र पाूत ठेऊन कार ा  केली सात.े नायसेरीयन  ती असलेल्या गागात अींमली 
पहाथत भ रोधी कक्षामार्त त लक्ष ठे ण्यात येते. ज्याींचेकड ेप्रत्यक्षात अींमली पहाथत ढढ  ून येत 
ना ीत परींतु त्याींचा अींमली पहाथत व्य सायात सींबींध असल्याची खार दी झाल्या र तसचे  ैध 
कागहपर द े नसलेल्या परहेर्ी नागररकाींना मायहेर्ी परत पाठभ ण्याची कार ा  करण्यात येते. 
अींमली पहाथत भ रोधी गुन्हयामध्ये अ्क झालेल्या परहेर्ी नागररकाींची माह ती भ र्े् र्ाखा- 
२ मार्त त  सींबींधधत हतुा ासास तसेच नाको्ीक्स कीं रोल ब्युरोला कूभ ली साते. स्व् सा अ्ीींच े
उल्लींघन कर ाऱया ढण  काराग ृात न र्र्क्षा गोग न सु्लेल्या परहेर्ी नागररकाींना 
एर्.ढर.ढर.ओ. मुींब  याींचमेार्त त मायहेर्ी परत पाठभ ण्याची कार ा  करुपन त्याींनी परत 
गारतात येऊ नये यासाठी ब्लॅक र्ल् केली साते. 
(४) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

रायगड स्जल्हयातील बेपत्ता नागररिाांचा तपास न लागल्याबाबत 
  

(१५)  ६६०४६ (१९-०१-२०१७).   श्री.सभुाष दफा  पांडडतशेठ पाटील (अललबाग) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड स्सल् यात सन २०१५-१६ या एका  ्ातत ८६४ नागररक बेपत्ता झाल्याच्या तक्रारी 
रायगड स्सल् यातील पोलीस ठाण्यात करण्यात ढल्या ढ ेत,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, ८६४ बेपत्ता नागररकाींपैकी ६८९ स ाींचा र्ोध ला ण्यात ढला अस न अद्याप 
१७५ बेपत्ता नागररकाींचा र्ोध लाग  र्कला ना ी,  े  ी खरे ढ े काय, 



भ .स. ३०७ (12) 

(३) तसेच नागोठ े (ता.रो ा, स्स.रायगड) येथ न हहनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१६  ा त्यासमुारास ३ 
मनतमींह नागररकाींच े अप र  झाले अस न  ेडसर, मनतमींह अर्ा नागरीकाींना  ेरून त्याींच े
अप र  करून त्याींच ेअ य  काढ न घे ारी ्ोूी कायतरत असण्याची र्क्यता ढ े,  े  ी खरे 
ढ े काय, 
(४) असल्यास, बेपत्ता नागररकाींचा र्ोध घेण्यासाठी   सींबींधधत गुन् ेगाराींचा र्ोध ला  न 
त्याींच्या र कार ाइत करण्यासाठी र्ासनाने को ती उपाययोसना केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(५) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०६-२०१७) :(१)   (२) रायगड स्सल्हयात सन २०१५-१६ या एका 
 ्ातमध्ये एक   ७५८ नागररक बेपत्ता झाल्याच्या तक्रारी रायगड स्सल्हयातील पोलीस ठाण्यात 
नोंहभ ण्यात ढल्या ढ ेत. त्यापैकी ६५२ बेपत्ता झालेल्या नागररकाींचा र्ोध लागला ढ े. 
१०६ नागररकाींचा र्ोध घेण्यात येत ढ े. 
(३) नागोठा  े (ता.रो ा, स्स.रायगड) येथ न हहनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१६  ा त्यासमुारास ३ 
मनतमींह नागररकाींचे अप र  झालेबाबत तसचे  ेडसर मनतमींह अर्ा नागररकाींना  ेरुपन त्याींचे 
अप र  करुपन त्याींच ेअ य  काढ न घे ारी ्ोूी कायतरत असलेबाबत नागोठा े पोलीस  द्दीत 
तसेच रायगड स्सल् ा पोलीस कायतके्षर दातील इतर पोलीस ठाण्यामध्ये को त्या ी प्रकारची तक्रार 
प्राप्त झालेली ना ी. तसचे अर्ी को त्या ी प्रकारची घ्ना घडलेली ना ी. 
(४) बेपत्ता  ो ाऱया इसमाींचा पोलीस ठाण्यात तक्रार हाखल झाल्यानींतर कसोर्ीने र्ोध 
घेण्यात येतो. तसेच १८  ्ातखालील बेपत्ता  ो ाऱया मलुामलुीींच ेसींहगातत गारतीय हींड सींह ता 
कायद्याींतगतत गुन् े हाखल करण्यात येत अस न गुन्हयातील ढरोपीताभ रुपद्ध कार ा  करण्यात 
येते. 
(५) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

आष्ट्टी (स्ज.बीड) येंे ववतांत्र दपववभागीय पोलीस अधीक्षि िायाालय दभारयाबाबत 
  

(१६)  ६६१४२ (१७-०१-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ढष्ी (स्स.बीड) येथ े  तींर द उपभ गागीय पोलीस अधीक्षक कायातलय उगारण्याबाबतची 
माग ी मा.मुख्यमींर दी म ोहयाींकड ेथाननक लोकप्रनतननधीींनी केली ढ े,  े खरे ढ े काय, 

(२) असल्यास, सहर   माग ीच्या अनु्ींगान ेर्ासनाकड न को ती कायत ा ी करण्यात ढली  ा 
येत ढ े, 
(३) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) :(१)  ोय,  े खरे ढ े. 
(२) ढष्ी, स्स.बीड येथे उपभ गागीय पोलीस अधधकारी कायातलयासाठी हहनाींक १५.१२.२०१६ 
रोसीच्या र्ासन नन तयान् ये प्रर्ासकीय मान्यता हहलेली ढ े. 
(३) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
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अांबरनां पस्श्चम (स्ज.ठाणे) येंील पोलीस वटेशनची इमारत मोडिळीस आल्याबाबत 
  

(१७)  ६६२६५ (१७-०१-२०१७).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनां) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबरनाथ पस्श्चम (स्स.ठा )े येथील पोलीस ्ेर्नची इमारत मोडकूीस ढल्याने 
त्याहठका ी न ीन पोलीस इमारत बाींधण्यासींहगातत मा.राज्यमींर दी ग ृ (र् रे) याींच्या मींर दालयीन 
हालनात हहनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१५ रोसी बैठक घेण्यात ढली  ोती,  े खरे ढ े काय, 

(२) असल्यास, सहर बैठकीच्या अनु्ींगान े पोलीस ढयुक्त, ठा े याींच्यामार्त त पोलीस 
म ासींचालक याींच्याकड ेसाहर करण्यात ढलेल्या न ीन पोलीस इमारतीींबाबतच्या प्रता ा र 
योनय ती कायत ा ी करण्याकररता पोलीस म ासींचालकाींनी व्य थापकीय सींचालक, पोलीस ग ृ 
ननमात    कु्ुींब कल्या  याींच्याकड ेहहनाींक २९ माचत, २०१६ रोसी प्रता  साहर केला ढ े,  े 
 ी खरे ढ े काय, 
(३) असल्यास, सहर प्रता ाच्या अनु्ींगान े व्य थापकीय सींचालक, पोलीस ग ृ ननमात    
कु्ुींब कल्या  याींच्या कायातलयाकड न मा े ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये न ीन  ात  भ र्ारह नेमले 
ढ ेत,  े  ी खरे ढ े काय,  
(४) असल्यास, सहर न ीन इमारतीच्या बाींधकामाबाबतची सद्यस्थती काय ढ े ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) :(१) मा.राज्यमींर दी ग ृ (र् रे) याींच्या हालनात हहनाींक १२ 
ऑक््ोबर, २०१५ रोसी बैठक घेण्यात ढलेली ढ े. 
(२), (३)   (४) सहर इमारतीबाबत व्य थापकीय सींचालक, पोलीस ग ृ ननमात    कल्या  
म ामींडू, मुींब  याींना प्रता  प्राप्त झालेला अस न त्याींनी सहर बाींधकामाची  ातुभ र्ारह 
नेमले ढ ेत. सहर  ातुभ र्ारह याींच्याकड न बाींधकाम ढराखडा तयार करण्याची कायत ा ी 
करण्यात येत ढ े. 

___________ 
  

श्रीगोंदा (स्ज.अहमदनगर) येंील पोलीस वंानिाांची झालेली दरुाववंा. 
  

(१८)  ६६३८४ (१७-०१-२०१७).   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.स्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंहा तालुक्यातील (स्स.अ महनगर) पोलीस थानकाींची हरुा था झाल्याचे मा े 
ऑग्, २०१६ मध्ये ननहर्तनास ढले,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, पोलीस थानकाींच्या इमारतीची तातडीन ेहरुुपती कर ेबाबत र्ासनान ेको ती 
कायत ा ी केली  ा करण्याींत येत ढ े, 
(३) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) :(१)  ोय. 
(२) याबाबत पोलीस भ गागाकड न सा तसननक बाींधकाम उपभ गाग, अ महनगर याींच्यासोबत 
इमारती हरुुपतीबाबत पाठपुर ा करण्यात येत ढ े. 
(३) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  
सोनई व लशांगणापूर (स्ज.अहमदनगर) पोलीस ठायाअांतगात सुरु असलेल्या अवैध धांद्याबाबत 

  

(१९)  ६६७९६ (१७-०१-२०१७).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोन    र्र्ींग ाप र (स्स.अ महनगर) पोलीस ठाण्याअींतगतत अ ैद्य मद्य भ क्री, म्का, 
सुगार ढही अ ैध धींहे सुरुप असल्याने थाननक नागररक भ र्े्तः मह ला ख पच र दत झाल्या 
अस न त्याींनी  ेूो ेूी तक्रारी करुपन ढींहोलन करण्याच्या तयारीत ढ ेत,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी पोलीस खात्यामार्त त हहखाव्यासाठी खोट्या केसेस हाखल केल्या 
सातात परींतु प्रत्यक्ष मुख्य गुन् ेगाराीं र गुन् े हाखल न करता अन्य को ाला तरी पकडले 
सात,े  े  ी खरे ढ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेको ती कार ा  केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(४) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०६-२०१७) :(१)  े खरे  ना ी,  
(२)   (३)   े खरे ना ी. 
     सोना      र्ननर्र्ींग ाप र पोलीस ठाण्याींतगतत अ ैध धींद्याचे सींप  त उच्चा्न 
करण्यासाठी अ ैध धींहे कर ाऱयाभ रुपध्ह खालीलप्रमा े कार ा  करण्यात ढलेली ढ े. 
     सहर प्रकर ी सोना  पोलीस ्ेर्न येथे  सन २०१६ मध्ये  सुगाराच े४३ गुन् े हाखल 
अस न ६४ ढरोपीना अ्क करुपन त्याींच्या कड न रुपपये ४६,०९१/- इतक्या रकमेचा मुदे्दमाल 
सप्त करण्यात ढला तर हारुपबींहीबाबत ५३ गुन् े हाखल अस न ५३ ढरोपीींना अ्क करण्यात 
ढली अस न रुपपये ४४८२३/- इतक्या रकमचेा मुदे्दमाल सप्त करण्यात ढला ढ े. 
     र्ननर्र्ींग ाप र पोलीस ्ेर्न येथ े सन २०१६ मध्ये  सुगाराच े२० गुन् े हाखल अस न 
४८ ढरोपीींना अ्क करुपन त्याींच्या कड न रुपपये १,३१,७५०/- इतक्या रकमेचा मुदे्दमाल सप्त 
करण्यात ढला तर हारुपबींहीबाबत १५ गुन् े हाखल अस न १५ ढरोपीींना अ्क करण्यात ढली 
अस न रुपपये १०८४०/- इतक्या रकमेचा मुदे्दमाल सप्त करण्यात ढला ढ े. 
(४) भ लींब झालेला ना ी. 

___________ 
  

मौज ेसातपाटी, मुरबे (ता.स्ज.पालघर) समुद्रामध्ये दभारलेल्या बोया लशरगावच्या  
किना-याांवर बेवारस अववंेत पडून असल्याबाबत 

(२०)  ६६८५८ (१०-०१-२०१७).   श्री.अलमत घोडा (पालघर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौस ेसातपा्ी, मुरबे (ता.स्स.पालघर) येथ न समुद्रात मासेमारीकररता साताना धोकाहायक 
खडकापास न बचा  व् ा ा यासाठी समुद्रामध्ये उगारलेल्या बोया हहनाींक १० स न, २०१६ पास न 
र्र्रगा च्या ककना-याीं र बे ारस अ थेत पड न ढ ेत,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, सातपा्ी, मुरबे, खारेकुर  या बींहरामध न ल ान मोठया ३०० ते ४०० बो्ी 
मासेमारीकररता समुद्रामध्ये सात असताींना समुद्रामध्ये मोठमोठे खडक असल्यामुूे बो्ीच े
नुकसान  ोऊ नये म्   न हहपतींग   बोये बस ण्यात ढले अस न सहर बोया तु्ल्यामुूे 
ऐन मस्च्िमारीच्या  ेू ी बो्ीींच ेनकुसान  ोऊ नये म्   न याबाबत सातपा्ी सव् ोइप स कारी 
सींथेच्या अध्यक्षाींनी मा े सुल,ै २०१६ मध्ये मेरी्ा म बोडातला पर द हेउन ी अद्याप को ती ी 
कायत ा ी झाली ना ी,  े  ी खरे ढ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त बोया बस ण्याबाबत को ती कायत ा ी केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(४) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०५-२०१७) :(१)  े खरे ना ी. 
     बोया सातपा्ी मस्च्िमार भ भ ध कायतकारी सींथा याींच्या कीं पाऊीं ड मध्ये सुरक्षक्षतररत्या 
ठे ण्यात ढलेला  ोता. त्या रील सोलर ला ् स ायक बींहर ननरीक्षक, सातपा्ी याींच्या 
कायातलयात सुरक्षक्षत ठे ण्यात ढलेला  ोता. 
(२)   (३) पा साूी  ींगामामध्ये सहर बोया पुन् ा बसभ  े र्क्य नव् ते. ढता सहर बोया 
त्या हठका ी सुस्थतीत बसभ ण्यात ढला ढ े. 
(४) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

पुणे शहरातील चहूबाजूांना असलेल्या दहरव्यागार टेिड्या असुरक्षक्षत झाल्याबाबत 
  

(२१)  ६७३४५ (१७-०१-२०१७).   श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पु े र् रातील मुख्यत: गारती भ द्यापीठ पोर्लस ठाण्याच्या  द्दीत साींग ू  ाडी पररसरात 
एकट्या मह लेला  ार करून ख न, से्प्पा र्सद्धम ी याींचा कार दस घा्ात ख न,  ारसे येथील 
गोक ूनगर पठारा र अल्प यीन मुली र बलात्कार तसेच हत्त ाडी पोर्लस ठाण्याच्या  द्दीत 
 ाघसा  ्ेकडी र होघाींनी र्म  ून तरुप ाचा ख न इत्याही घ्ना घडल्याचे मा े ऑक््ोबर, २०१६ 
मध्ये  ा त्या सुमारास ननहर्तनास ढले,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, पु े र् र असुरक्षक्षत झाले अस न याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली ढ े काय   
त्यानुसार अर्ा घ्नाींची पुनरा तृ्ती ्ाूण्यासाठी कठोर पा ले उचलण्यासींहगातत र्ासनतरा र 
को ती कायत ा ी केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(३) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ?   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०६-२०१७) :(१)  ोय,  े खरे ढ े. 
(२) उपरोक्त नमुह ४ घ्नाींबाबत खालीलप्रमा े कायत ा ी केली ढ े. 
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  अ) गारती भ द्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या  द्दीत साींग ू  ाडी पररसरात एकट्या मह लेला  ार 
करुपन ख न केल्याच्या घ्नेबाबत अज्ञात ढरोपीींभ रुपद्ध गारती भ द्यापीठ पोलीस ्ेर्न, पु े 
र् र येथे गु.र.नीं.१४/२०१६ गा.हीं.भ . कलम ३०२, २०१ प्रमा े गुन् ा हाखल करण्यात ढला 
ढ े. 
  ब) सेट्टप्पा हहड्डीमनी याचा कार दस घा्ात झालेल्या ख नाबाबत होन ढरोपीींभ रुपद्ध गारती 
भ द्यापीठ पोलीस ठा े येथे गु.र.नीं.१२५/२०१६ गा.हीं.भ . कलम ३०२, २०१ प्रमा े गुन् ा हाखल 
करुपन होन् ी ढरोपीींना अ्क केली ढ े. तसेच सहर गुन्हयातील ढरोपीभ रुपद्ध मा.न्यायालयात 
हो्ारोपपर द हाखल करण्यात ढले ढ े. गुन् ा न्यायप्रभ षठ ढ े. 
  क)  ारसे येथील गोकुूनगर पठारा र अल्प यीन मुली रील बलात्काराच्या प्रकर ात 
कर्यातहीचे तक्रारी रुपन एका ढरोपीभ रुपद्ध  ारसे माू ाडी पोलीस ्ेर्न येथे गु.र.नीं.३८१/२०१६ 
गा.हीं.भ . कलम ३७६, बाल लैंधगक अत्याचार प्रनतबींध अधधननयम ४, ६, ८ प्रमा े गुन् ा हाखल 
करुपन ढरोपीस अ्क करण्यात ढली ढ े. गुन् ा तपासा र ढ े. 
  ड) हत्त ाडी पोलीस ठाण्याच्या  द्दीत  ाघसा  ्ेकडी र झालेल्या ख नाबाबत होन 
ढरोपीींभ रुपद्ध हत्त ाडी पोलीस ्ेर्न येथे गु.र.नीं.१९७/२०१६ गा.हीं.भ . कलम ३०२, २०१, ३४ 
प्रमा े गुन् ा हाखल करुपन गुन्हयातील होन् ी ढरोपीींना अ्क केली अस न त्याींचेभ रुपद्ध 
मा.न्यायालयात हो्ारोपपर द हाखल करण्यात ढले अस न गुन् ा न्यायप्रभ षठ ढ े. 
तसेच पु े र् र पोलीस ढयकु्त कायतके्षर दात गुन्हयाींना ढूा घाल ेकामी पुढीलप्रमा े 
उपाययोसना केली ढ े. 
     र् रातील गुींड ्ोळयाींचा तबमोड करण्यासाठी सन २०१५ मध्ये १२ गुींडाच ेभ रुपद्ध   सन 
२०१६ मध्ये २५ गुींडाचे भ रुपद्ध एम.पी.डी.ए. अींतगतत थानबद्धतेची कार ा  करण्यात ढलेली 
ढ े. सन २०१५ मध्ये १७ सींघ्ीत ्ोळयाींचे भ रुपद्ध म ाराषर सींघ्ीत गुन् ेगारी ननयींर द  
अधधननयम १९९९ (मोक्का) अन् ये कार ा  करण्यात ढली ढ े. तसेच सन २०१५ मध्ये १४६ 
इसमाींच े भ रुपद्ध   सन २०१६ मध्ये ११७ इसमाींच े भ रुपद्ध  द्दपारीची कार ा  करण्यात ढली 
ढ े. 
     सींघ्ीत गुन् ेगारी ्ोळयाींना   इतर गुन् ेगारीला ढूा बसा ा याकरीता गुन् े र्ाखेच े
अींतगतत २  तींर द सींघ्ीत गुन् ेगारी भ रोधी पथके कायतरत अस न त्या पथकामध्ये पोलीस 
ननरीक्षक हसातचे अधधकारी प्रमखु म्   न काम पा तात. त्या पथकाकड न पु े र् रातील स त 
सींघ्ीत ्ोळयाींच्या  ालचाली र ननयींर द  ठे ले सात.े 
(३) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

लशरुर (स्ज.पुणे) पोलीस ठायािरीता नवीन इमारत बाांधयाबाबत 
  

(२२)  ६७४५३ (१७-०१-२०१७).   श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्र्रुपर (स्स.पु े) र् रातील पोलीस ठाण्याचा कारगार तब्र्ीर्कालीन धोकाहायक इमारतीत 
सुरुप अस न पोलीस कमतचाऱयाींना येथे पुरेर्ी सागा नस न मह ला कमतचाऱयाींना र्ौचालय   
चेस्सींग रुपम या सारख्या सुभ धा ी उपलब्ध ना ीत,  े खरे ढ े काय, 
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(२) असल्यास, र्र्रुपर पोलीस ठाण्याकरीता न ीन इमारत बाींधण्याबाबत र्ासनाने को ती 
कायत ा ी केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(३) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) :(१) र्र्रुपर पोलीस ठा े  े तब्र्ीर्कालीन इमारतीमध्ये सुरुप 
ढ े. सहर पोलीस ्ेर्न मधील मह ला अधधकारी   कमतचारी याींचकेरीता हहनाींक 
०२.०७.२०१६ रोसी प्रसाधनग ृ   भ श्रामग ृाचे बाींधकाम करण्यासाठी मान्यता हेण्यात ढली 
अस न सहर ननधी  ा सा तसननक बाींधकाम भ गाग, पु े याींना  गत करण्यात ढला अस न 
बाींधकाम प्रगतीपथा र ढ े. 
(२) र्र्रुपर पोलीस ठा ,े न ीन इमारत बाींधण्याबाबत के्षतर दय कायातलयाकड न अींहासपर दके   
प्रता  तयार करण्याबाबतची कायत ा ी चाल  ढ े. 
(३) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

नालशि स्जल््यातील प्राांत अधधिारी व तहसील िायाालयात स्जल्हाधधिाऱ् याांच्या सही  
लशक्क्याांचे खोटे तनयुक्तीपत्र देऊन फसवणूि िरयात आल्याबाबत 

  

(२३)  ६७६५५ (११-०१-२०१७).   श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.अवलम शखे (मालाड 
पस्श्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.बाळासाहेब ंोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) नार्र्क स्सल्हयातील सुमारे पाच तालुक्यातील प्राींताधधकारी   त सील कायातलयात र्लभपक 
पहा र रुपस  करण्यात येत असल्याच्या स्सल् ाधधकाऱयाींच्या स ी र्र्क्क्याींच े खो्े ननयुक्तपर द 
हेऊन अनके बेरोसगार यु काींची लाखो रुपपयाींची र्स   क केली असल्याच ेमा े एभप्रल, २०१६ 
मध्ये  ा त्याहरम्यान ननहर्तनास ढले ढ े,  े खरे ढ े काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी सुरुप असलेली चौकर्ी प  त झाली ढ े काय, त्यानुसार हो्ीीं र 
को ती कार ा  केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(३) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०६-२०१७) :(१)  ोय ,  े खरे ढ े. 
(२)  ोय, उक्त प्रकर ी खाली नमुह पोलीस ्ेर्नला पुढील प्रमा े गुन् े हाखल करण्यात 
ढलेले ढ े. 
  १) इगतपुरी पोलीस ्ेर्न गु.र.नीं. ७६/१६ 
  २) मालेगा  िा  ी पोलीस ्ेर्न गु.र.नीं. ८४/१६ 
  ३)ये ला र् र पोलीस ्ेर्न गु.र.नीं. ४३/१६ 
  ४) नाींहगा  पोलीस ्ेर्न गु.र.नीं. ५२/१६ 
  ५) ननर्ाड पोलीस ्ेर्न गु.र.नीं. ५१/१६ 



भ .स. ३०७ (18) 

     गा.हीं.भ  कलम ४२०, ४६४, ४६५, ४६८, ४७१, ४७३, ४७४, ३४ प्रमा े ढरोपीताींभ रुपध्ह 
गुन् े हाखल करण्यात ढले अस न त्यातील ढरोपीताींना सहर गुन्हयात अ्क करण्यात ढले 
अस न सहरच ेगुन् े पोलीस तपासा र ढ ेत. 
(३) भ लींब झालेला ना ी. 

___________ 
  

िोल्हापूर स्जल्हा पररषदेच्या आरोनय ववभागातील आरोनय सहायि व लशपाईस  
लाच घेताांना पिडल्याबाबत 

  

(२४)  ६७८९९ (१७-०१-२०१७).   डॉ.सुस्जत लमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् ाप र स्सल् ा परर्हेच्या ढरोनय भ गागातील ढरोनय स ायक नींहकुमार कोूी   
र्र्पा  मो न सोन   ेया होघाींना हहनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१६ रोसीच्या समुारास लाच घेताींना 
पकडले,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, सहर प्रकर ी को ती कार ा  केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(३) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१७) :(१)  ोय. 
(२)   (३) लोकसे क नींहकुमार कोूी ढरोनय स ायक, स्सल् ा परर्ह, कोल् ाप र याींनी 
पींचायत सर्मती  ातक ींगले येथील र्र्पा  मो न सोन   े याींच्यामार्त तीन े हह. ८ सप् े्ंबर, 
२०१६ च्या सुमारास तक्रारहाराकड न लाच स् कारताींना रींगे ाथ पकडल्याने त्याींचेभ रुपध्ह 
लाचलुचपत प्रनतबींधक कायद्यातील तरतुहीनुसार र्ा ुपुरी पोलीस ठा े, कोल् ाप र येथे गु.र.नीं. 
३७६/२०१६ अन् ये गुन् ा हाखल करण्यात ढला अस न  रील होन ी ढरोपीींना मुख्य कायतकारी 
अधधकारी, कोल् ाप र याींनी हह. ८.९.२०१६ पास न र्ासकीय से ेत न ननलींतबत केले ढ े. 

___________ 
  

जळगाव स्जल्हयातील वावडदा गावाजवळ पोलीसाांनी शालेय  
पोषण आहाराचा ताांदळू जप्त िेल्याबाबत 

  

(२५)  ७१०६४ (१७-०१-२०१७).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सूगा  स्सल् यातील  ा डहा गा ास ू म् सा ह एरींडोल मागात र हहनाींक १० ऑग्, 
२०१६ रोसी एमढयडीसी पोलीसाींनी र्ालेय पो्  ढ ाराचा १ लाख ८  सार रुपपयाींचा ताींह ू  
 ा न चालकास  ताब्यात घेतला,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची चौकर्ी करण्यात ढली ढ े काय, असल्यास, चौकर्ीच्या 
अनु्ींगाने को ती कार ा  केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(३) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०६-२०१७) :(१)  ोय,  े खरे ढ े. 
     हह. १०/८/२०१६ रोसी पेरोर्लींग हरम्यान एक ढयर्र गाडी रुप. १,०९,५००/- ककीं मतीचा 
र्ालेय पो्  ढ ाराचा ताींहुू  बासारात भ क्रीसाठी घे ुन साताना पकडण्यात ढली. 
(२) सहर प्रकर ी एम. ढय. डी. सी. पोलीस ्ेर्न सूगा  येथ ेहह.११/०८/२०१६ रोसी गाग-
६ गु.र.नीं. ३११८/१६ स्स ना श्यक  तु कायहा १९५५ चे कलम ३   ७ नुसार गुन् ा हाखल 
करण्यात ढला ढ े. सहर गुन्हयात ६ ढरोपीींना अ्क करण्यात ढली  ोती. सध्या ढरोपी 
सार्मना र ढ ेत. 
(३) भ लींब झाला ना ी. 

___________ 
  

पीएलसएल (PACL) लल. ददल्ली या िां पनीन ेगुांतवणूिदाराांची फसवणूि िेल्याबाबत 
  

(२६)  ७२१४२ (१६-०१-२०१७).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पीएर्सएल (PACL) र्ल. हहल्ली ह  कीं पनी ररअल इ्े् मध्ये काम कर ारी नस न 
कलेस्क््व्  इन्व् े्में् यामध्ये येते असा नन तय सेबीन ेमा े ऑग्, २०१२ मध्ये हहल्याने 
सहर कीं पनीने गारतातील ५ करोड गुींत   कहार ढण  त्याींची ४९,१०० करोड रुपपयाींची 
गुींत   क   त्यापैकी म ाराषरातील स ू स ू एक को्ी गुींत   कहार ढण  त्याींची १५००० 
को्ीीं रुपपयाींची गुींत   क या स त गुींत   कहाराींची र्स   क झाल्याचे ननहर्तनास ढले,  े खरे 
ढ े काय, 

(२) असल्यास, हहनाींक १२ ऑग्, २०१५ रोसी माननीय SAT COURT याींनी 
गुींत   कहाराींचे पसैे ३ मह न्यात परत करा असा नन तय हहला ढ े,  े  ी खरे ढ े काय, 
(३) तसचे, PACL हया कीं पनीची स त प्रॉप्ी भ क्री करून हहनाींक ०२ ऑग्, २०१६ पयतं 
स त गुींत   कहाराींचे पैस ेपरत करा असा नन तय मा.सुप्रीम को त् याींनी हहला ढ े,  े  ी खरे 
ढ े काय, 
(४) असल्यास, मा.सुप्रीम को त् याींच्या नन तयाच्या अनु्ींगान े र्ासनान े को ती कार ा  
केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(५) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१७) :(१)  ोय,  े अींर्त: खरे ढ े. 
     पल्सत या कीं पनी भ रुपध्ह पोलीस ढयुक्त, पु े र् र/अमरा ती र् र तसेच पोलीस 
अधीक्षक, कोल् ाप र/सातारा/बीड/गोंहहया   लो मागत पु े या हठका ी गुन् े हाखल ढ ेत. 
तथाभप पोलीस ढयुक्त, मुींब  याींच्या कायतके्षर दात ढधथतक गुन् े भ गाग येथे श्री.तौकर्क 
अ महखान याींच्या तक्रारी रुपन PACL या कीं पनी भ रोधात प्राथमीक चौकर्ी हाखल करण्यात 
ढली  ोती. परींतु सहर प्रकर ी कें हद्रय अन् े्  ब्युरो, न ी हहल्ली येथे गुन् ा हाखल 
असल्यान े याबाबत करण्यात ढलेल्या प्राथर्मक चौकर्ीचे म ू कागहपर द े कें हद्रय अन् े्  
ब्युरो, न ी हहल्ली याींच्याकड ेपाठभ ण्यात ढली ढ ेत. 
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     राज्यातील अन्य स्सल्हयात या प्रकर ी गुन् े हाखल ना ीत. 
(२)  ोय,  े खरे ढ े. 
(३)   (४)  ोय,  े खरे ढ े. या कररता श्री.ढर.एम.लोढा, मासी मुख्य न्यायाधधर्, स ोच्च 
न्यायालय याींच्या अध्यक्षतेखाली सर्मती गठीत करण्याबाबत मा.स ोच्च न्यायालयाने सेबी 
(SEBI)  ा ढहेर् हहले ढ ेत. 
(५) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

राज्यातील गावपातळीवरील पोलीस पाटील याांना किमान वेतन शे्रणी लागू िरयाबाबत 
  

(२७)  ७२१५९ (१७-०१-२०१७).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गा पातूी रील पोलीस पा्ील या पहा रील व्यक्तीींना ककमान  ेतन शे्र ी 
लाग  करण्याचा प्रता  र्ासनाच्या भ चाराधीन ढ े,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, सहर प्रता ा र र्ासनान े नन तय घेतला ढ े काय   त्यानु्ींगान े पुढील 
कायत ा ी   अींमलबसा  ीची सद्यस्थती काय ढ े, 
(३)  नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१७) :(१), (२)   (३) पोलीस पा्ील  े पह मानधनी तत् ा रील 
अ गीकृत पह असल्यान ेत्या पहास को ती ी  तेनशे्र ी लाग  करण्यात ढलेली ना ी. तथाभप, 
राज्यातील कोत ाल, पोलीस पा्ील ढर्ा  कत सत   अींग  ाडी सेभ कास या   अर्ा मानधन 
असलेल्या कमतचाऱयाींना सामास्सक सुरक्षा प्रहान करण्यासाठी हहनाींक १८.०३.२०१७ च्या र्ासन 
नन तयान् ये “एकिर द” योसना तयार करण्यासाठी अपर मखु्य सधच  (भ त्त) याींच े
अध्यक्षतेखाली सधच  सर्मती गठीत करण्यात ढली ढ े. 

___________ 
  

नवी मुांबई महापाललिा आयुक्ताांनी ठोि मानधनावर िाम िरणा-या  
लशक्षिाांना िामावरुन िमी िरयात आल्याबाबत 

  

(२८)  ७३८७७ (२०-०४-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (दरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) न ी मुींब  म ापार्लका ढयुक्ताींनी १२२ ठोक मानधना र काम कर ा-या र्र्क्षकाींना 
कामा रुपन कमी केल्यानींतर या र्र्क्षकाींनी न्यायालयात धा  घेऊन भ ना ेतन काम करण्याची 
तयारी हर्त  न गेल्या मह न्यागरापास न भ ना  ेतन काम करीत ढ ेत,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, अचानकप े र्र्क्ष  मींडूान ेठोक मानधना र १६१ र्र्क्षक गरतीची साह रात 
मा े डडसेंबर, २०१६ च्या सुमारास काढली,  े  ी खरे ढ े काय, 
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(३) असल्यास, सहरची गरती करताींना भ ना ेतन काम कर ा-या र्र्क्षकाींना या गरतीच्या 
 ेूी ठोक मानधना र त्याींची गरती करण्यात ये ार ढ े काय, 
(४) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१७) :(१) अींर्तः खरे ढ े. 
     न ी मुींब  म ानगरपार्लकेच्या र्र्क्ष  भ गागात ठोक मानधना र काम कर ाऱया 
र्र्क्षकाींना कामा रुपन कमी करण्यात ढल्याची बाब खरी ना ी. 
     तथाभप, सहर र्र्क्षकाींनी स ेेत कायम  ोण्यासाठी मा.उच्च न्यायालय, मुींब  येथे हाखल 
केलेल्या याधचकेच्या अनु्ींगान,े मा.उच्च न्यायालयाच्या हह.२१/१०/२०१६ च्या ढहेर्ातील अ्ी 
  र्तीनुसार भ ना ेतन काम करण्यास इच्ि क असल्याबाबतच े मीपर द ज्या र्र्क्षकाींनी हहलेले 
ढ े, अर्ा र्र्क्षकाींना हह.३०/०४/२०१७ पयतंचे तात्पुरत्या  रुपपात ननयुक्ती ढहेर् हेण्यात 
ढले  ोते. 
(२)  ोय,  े खरे ढ े. 
     न ी मुींब  म ानगरपार्लकेच्या र्र्क्ष  भ गागाकरीता ठोक मानधना र तात्पुरत्या 
 रुपपात ररक्त पहा र १६१ र्र्क्षक गरण्याबाबत मा े डडसेंबर, २०१६ रोसी साह रात प्रर्सद्ध 
करण्यात ढली  ोती. 
(३) मा.उच्च न्यायालयाच्या हह.२७/०१/२०१७ च्या ढहेर्ान् ये सहर गरतीस थधगती हेण्यात 
ढली ढ े. सद्यस्थतीत तात्पुरत्या  रुपपातील ठोक मानधना रील र्र्क्षकाींचे प्रकर  
न्यायप्रभ षठ ढ े. 
(४) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

मुांबई महापाललिेतील टॅब गैरव्यवहाराची चौिशी 
  

(२९)  ७३९९३ (२०-०४-२०१७).   श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), 
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.जयांत पाटील (इवलामपूर), डॉ.सतीश (अणासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.शामराव ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड दत्तर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील (दवमानाबाद) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब  म ापार्लकेतील ्ॅब खरेही गैरव्य  ाराची सुरुप असलेली चौकर्ी प  त झाली ढ े 
काय, 
(२) असल्यास, सहर गैरव्य  ारास सबाबहार अधधकारी कमतचाऱयाीं र र्ासनाने को ती कार ा  
केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(३) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१७) :(१) ब ृन्मुींब  म ानगरपार्लकेतील ्ॅब खरेही सींहगाततील 
का ी तक्रारी प्राप्त झाल्या  ोत्या. 
     तथाभप, सहर तक्रारीींमध्ये तथ्य ढढ  ून ढलेले ना ी. 
(२)   (३) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

मुांबईतील जुन्या चाळी आणण इमारतीांमधील ४० वषा जुन्या सदोष  
वायररांगने अपाघाताांचा धोिा वाढवला असल्याबाबत 

  

(३०)  ७४२२१ (२०-०४-२०१७).   श्री.अलमत साटम (अांधेरी पस्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींब तील सुन्या चाूी ढण  इमारतीींमधील ४०  ्त सुन्या सहो्  ायररींगने अपाघाताींचा 
धोका  ाढ ला असल्याचे धक्काहायक बाब अस्ननर्मन हलाच्या अ  ालात न समोर ढली 
असल्याच ेमा े साने ारी, २०१७ च्या समुारास ननहर्तनास ढले,  े खरे ढ े काय, 

(२) असल्यास, सन २०१६ मध्ये हरम ा सरासरी ३००-३५० हघुत् ना घडल्या ढ ेत,  े  ी खरे 
ढ े काय,  
(३) असल्यास, सन २०१६च्या सप् े्ंबरच्या मह न्यात स ातधधक ५५० हघुत् ना घडल्या,  े  ी खरे 
ढ े काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली ढ े काय, चौकर्ीअींती अर्ा घ्ना 
रोखण्यासाठी लोकाींमध्ये सागरुपकता ननमात  कर ेबाबत र्ासनान ेको ती कायत ा ी केली  ा 
करण्यात येत ढ े, 
(५) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१७) :(१) मुींब तील सुन्या चाूी   इमारतीींमध्ये असलेली 
भ द्युत यींर द ा सुनी असल्याकार ाने बऱयाच  ेूेला ढगीच्या हघुत् ना घडल्याच े
म ानगरपार्लकेच्या अस्ननर्मन हलाच्या ननहर्तनास ढले ढ े. 
(२) सन २०१६ मध्ये भ द्युत ढगीच्या हरम ा सरासरी २६० घ्ना घडल्या ढ ेत. 
(३) मा े सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये भ द्युत ढगीच्या २६० घ्ना घडल्या ढ े. 
(४) र् रातील  ाढत्या ढगीच्या घ्ना रोखण्यासाठी ब ृन्मुींब  म ानगरपार्लकेच्या अस्ननर्मन 
हल तसेच ढपत्ती व्य  थापन भ गागामार्त त खालीलप्रमा े उपाययोसना करण्यात येतात :- 
• मुींब  र् र   उपनगर स्सल् े याींमध्ये भ द्युत सोडण्याींर्ी सींबींधधत असलेल्या बे्, 
ररलायन्स, ्ा्ा   एम. एस.  . बी. याींना इलेक्रीर्स्ी ॲक््प्रमा े योनय ती कायत ा ी 
करण्याबाबत म ानगरपार्लकेने हहनाींक ०३.११.२०१६ रोसी सुधचत केले ढ े.  
• मुींब  अस्ननर्मन हलान े “अस्ननर्मन  यींसे क” या उपक्रमाद् ारे र् रातील नागररकाींना, 
हघुत् नेच्या  ेूी महत र्मूण्यासाठी इमारतीची अस्ननर्मन यींर द ा, उपाययोसना तसेच, 
अस्ननर्मनाच ेभ भ ध प्रकार, ढग भ झभ ण्याच्या उपाययोसना इत्याहीबाबत ढतापयतं ६००० 
पेक्षा सात नागररकाींना प्रर्र्क्ष  हेण्यात ढले ढ े. 
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• मुींब  अस्ननर्मन हलामार्त त, र्ाूा, म ाभ द्यालये, रह  ार्ी इमारती   सींकुले तसेच 
कायातलये   औद्योधगक व्य थापनाींमध्ये प्रत्यक्ष ढगीची हघुत् ना घडल्यास अस्ननर्मन हल 
पो चण्याप  ी करा याच्या उपाययोसना तसेच प्रत्यक्ष ढग भ झभ ण्यासाठी करा याच्या 
कायत ा ीबाबतची माह ती हहली साते. 
• ज्या घराींच्या अींतगतत  ायरीींग सुन्या झालेल्या ढ ेत त्या त्याींनी हरुुपत करुपन घेण्याबाबत 
सनसागतृी मोह म म ानगरपार्लकेच्या अस्ननर्मन हलातरे्  ाती घेण्यात येत असते. 
(५) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

राज्यातील व्यवसाय लशक्षण आणण प्रलशक्षण सांचालनालयात 
ववववध सांवगाातील अनेि पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(३१)  ७४४६६ (२०-०४-२०१७).   श्री.अलमत साटम (अांधेरी पस्श्चम), श्री.तनतेश राण े
(िणिवली), अॅड.गौतम चाबिुववार (वपांपरी) :   सन्माननीय िौशल्य वविास व दद्योजिता 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात व्य साय र्र्क्ष  ढण  प्रर्र्क्ष  सींचालनालयात सींचालक तरा रील अनेक पहे 
ररक़् असल्याच ेमा े साने ारी, २०१७ च्या समुारास ननहर्तनास ढले,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, राज्यात व्य साय र्र्क्ष    सींचालनालयाच्या अींतगतत ये ा-या भ गागात ‘अ’, 
‘ब’, ‘क’ ढण  ‘ड’ प्र गाततील मींस र १४  सार ६३६ पहाींपैकी १०  सार ४७६ पहे कायतरत 
असली तरी ी त्यातील अनके कमतचारी अधधकारी  े मागील का ी  ्ातत नन ॄत्त झाल्यान े
तब्बल ४  सार १६०   न अधधक पहे ररक्त ढ ेत   या ररक्त पहाींपैकी स ांत सात पहे  ी 
अधधकारीतरा र असल्यान ेकौर्ल्य भ कासाच्या अींमलबसा  ी र त्याचा थे् परर ाम  ोत 
ढ े,  े खरे ढ े काय, 
(३) असल्यास, व्य साय र्र्क्ष    प्रर्र्क्ष  सींथेच्या कमतचारी-अधधकारी सींघ्नेन ेर्ासनाकड े
ररक्त सागाींच्या सींहगातत  ेूो ेूी पाठपुरा ा केला असताना ी त्याकड ेर्ासनाच े हलुतक्ष  ोत 
असल्यान ेकमतचा-याीं र कामाींचा अधधक ता  पडत ढ े,  े  ी खरे ढ े काय 
(४) असल्यास, सहर   ररक्त पहे गरण्याबाबत को ती कायत ा ी केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(५) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (१२-०६-२०१७) :(१)  ोय,  े अींर्त खरे ढ े. 
(२) व्य साय र्र्क्ष    प्रर्र्क्ष  सींचालनालयाींतगतत ग्- अ, ब, क   ड सीं गातत १४६३५ 
इतकी पहे मींस र अस न, त्यापैकी ४२७१ पहे ररक्त ढ ेत. यामध्ये ग्-अ   ब सीं गाततील 
अधधकारी तरा रील मींस र ९०१ पहाींपैकी ३८० पहे ररक्त ढ ेत. तथाभप, सहर   ररक्त पहाींचा 
अनतररक्त कायतगार अन्य अधधकाऱयाींकड ेसोप  न कामकास सुरूीतप े सुरुप ढ े. तसेच ग्-
क सीं गाततील ररक्त असलेल्या र्र्क्षकीय पहाीं र तार्सका तत् ा र र्र्क्षकाींची नेम  क करुपन 
प्रर्र्क्ष  सुरुप ढ े. त्यामुूे कौर्ल्य भ कासाच्या अींमलबसा  ी र परर ाम झालेला ना ी. 
 



भ .स. ३०७ (24) 

(३) ग्-अ   ब सीं गाततील अधधकाऱयाींची ररक्त असलेली पहे तसचे ग्-क सीं गाततील ररक्त 
असलेली पहे ी सरूसे ेन े  पहोन्नतीने गरण्याची कायत ा ी सुरुप ढ े.  ग्-ड सीं गाततील पहे 
भ त्त भ गागाच्या धोर ानसुार मींस र पहाींपैकी २५% पहे ननरसीत करा याची अस न, पहाींच्या 
ढढाव्याींतगतत समायोसनाची कायत ा ी करण्यासाठी ग्-ड सीं गाततील पहे गरण्याबाबत 
कायत ा ी करण्यात येत ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 
(५) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

िरडी (ता.मोहाडी, स्ज.भांडारा) यें ेशासिीय औद्योधगि प्रलशक्षण िें द्र सुरु िरयाबाबत 
  

(३२)  ७५०९६ (२१-०४-२०१७).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :   सन्माननीय िौशल्य वविास 
व दद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  ैनगींगा नहीमुूे भ गागलेल्या करडी या के्षर दातील भ द्याथ्यानंा र्र्क्ष ासाठी, औद्योधगक 
प्रर्र्क्ष  कें द्र थापन करण्याच ेनन ेहन कौर्ल्य भ कास मींर दी याींना थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
हहनाींक २९ माचत, २०१६ ला हहले ढ े,  े खरे ढ े काय, 

(२) असल्यास, र्ासनाने या र को ती कायत ा ी केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(३) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ?  
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (१२-०६-२०१७) :(१)  ोय,  े खरे ढ े.   
(२) प्रत्येक तालुक्यात एक औद्योधगक प्रर्र्क्ष  सींथा सुरुप करण्याच ेराज्य र्ासनाच ेधोर  
अस न मो ाडी तालुक्यात एक सींथा कायतरत असल्यान े मो ाडी तालुक्यात अन्य हठका ी 
औद्योधगक प्रर्र्क्ष  सींथा थापन कर े र्क्य ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

पुणे येंील दाांडिेर पूल पररसरात कक्रिेट खेळताना आांबबल ओढयात  
पडून मुलाचा मतृ्य ूझाल्याबाबत 

  

(३३)  ७५६७० (२१-०४-२०१७).   श्री.सांग्राम ंोपटे (भोर), श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पु े येथील हाींडकेर प ल पररसरात कक्रके् खेूताना चेंड  काढण्यासाठी गेलेला मुलगा 
हत्त ाडी येथ ेढींतबल ओढयात खालच्या बास स पडलेल्या खड्रडयात न  ा  न गेल्याची घ्ना 
मा े साने ारी, २०१७ हरम्यान ननहर्तनास ढली,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, साींडपा ी  ा  न ने ा-या  ाह नीच्या ढच्िाहनाची हरुा था झाल्यानचे  ी 
घ्ना घडली ढ े,  े  ी खरे ढ े काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकर ी र्ासनान े चौकर्ी करुपन सहर  ाह नीच्या ढच्िाहनाच्या 
हरुा थेकड े हलुतक्ष कर ाऱ या बसेबाबहार अधधकाऱ याीं र को ती कायत ा ी केली ढ े  ा 
करण्यात येत ढ े, 
(४) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१७) :(१)   (२) पु े र् रातील ढींतबल ओढयामध्ये ्ाकण्यात 
ढलेल्या मल ाह नी रील मॅन ोल चेंबरमध्ये पड न  ा  न गेल्याने हहनाींक ७.१.२०१७ रोसी एका 
मुलाच ेअपघाती ननधन झाले ढ े,  ी  तसु्थती ढ े. 
    सहर हठका ी हघुत् नेच्या एक हह साप  ी स.ेसी.बी. च्या स ाय्यान ेचेंबर र्ोडल्याच े   
पा ी  ूभ ल्याच ेसमसल्यामुू े सींबींधीत से. सी.बी. ऑपरे्र र हत्त ाडी पोलीस ्ेर्नमध्ये 
गुन् ा हाखल करण्यात ढला ढ े. 
(३) याप्रकर ी सबाबहार अस ा-या अधधकारी/कमतचा-याींची चौकर्ी करण्याबाबत पु े 
म ानगरपार्लकेस ेकूभ ण्यात ढले ढ े. 
(४) प्रश्न उद् ग त ना ी. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबवली महानगरपाललिा (स्ज.ठाणे) हद्दीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर  
अनधधिृत लॉज तसेच लेडीज बार चालववयात येत असल्याबाबत 

  

(३४)  ७६९५४ (२१-०४-२०१७).   श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्या  - डोंतब ली म ानगरपार्लका (स्स.ठा े)  द्दीतील  ततकनगर उप न पररसरातील 
सत्यम लॉस   र्ीू र्ाट्या रील तीन लेडीस बार, १० लॉस, २०  ुक्का पालतर   ४००  ुन 
अधधक गॅरेस र मा े डडसेंबर, २०१६ मध्ये कार ा  करण्यात ढली ढ े,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, कल्या  - डोंतब ली म ानगरपार्लका  द्दीमध्ये मोठया प्रमा ा र अनधधकृत 
लॉस तसेच लेडीस बार चालभ ण्यात येत ढ ेत,  े  ी खरे ढ े काय, 
(३) असल्यास, सहर अनधधकृत लॉस   लेडीस बार र र्ासनाकड न को ती कार ा  केली  ा 
करण्यात येत ढ े, 
(४) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१७) :(१)  ोय  े खरे ढ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
     स ोच्च न्यायालयाच्या म ामागात रील स त बार बींह करण्याच्या नन तयानुसार कल्या  
रोड रील स त बार बींह झाले ढ ेत. 
(३)   (४) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 
  

___________ 
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िल्याण-डोंबबवली महानगरपाललिा हद्दीतील नव्याने समाववष्ट्ट  
२७ गावातील अनाधधिृत बाांधिामाबाबत 

  

(३५)  ७६९६४ (२१-०४-२०१७).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्या -डोंतब ली म ानगरपार्लका  द्दीतील नव्याने समाभ ष् २७ गा ाींना अनाधधकृत 
बाींधकामाचा भ ूखा बसल्याच ेहहनाींक २० साने ारी २०१७  ा त्या हरम्यान ननहर्तनास ढले, 
 े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत म ानगरपार्लका सबाबहार अधधकाऱ याींना पाठीर्ी घालत ढ े,  े  ी 
खरे ढ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकर ी सबाबहार अधधकाऱ याीं र र्ासनाकड न को ती कार ाइत केली  ा 
करण्यात येत ढ े, 
(४) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१७) :(१)  े खरे ना ी. 
     कल्या -डोंतब ली म ानगरपार्लका  द्दीतील नव्याने समाभ ष् २७ गा ाींतील ब ुताींर् 
बाींधकामे  ी ग्रामपींचायत काूातील अस न ती अनधधकृत ढ ेत. 
     भ द्यमान पररस्थतीत म ानगरपार्लकेने ररतसर बाींधकाम पर ानगी हेण्यासाठी 
म ानगरपार्लकेच्या नगरचना भ गागामार्त त व्य था केली ढ े. त्या व्यनतररक्त  ो ाऱया 
भ नापर ानगी बाींधकामाीं र प्रगा ी ननयींर द  ठे ण्यासाठी म ानगरपार्लकेने भ ह त कायहेर्ीर 
कायतप्र ाली ननस्श्चत केली ढ े. 
     त्यानसुार उपलब्ध  ो ाऱया पोलीस बींहोबतास  अनधधकृत बाींधकामाीं र कायत ा ी 
करण्याची प्रकक्रया म ानगरपार्लकेकड न ननरींतर सुरुप ढ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३)   (४) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

“फेरीवाला झोन” योजनेबाबत  
  

(३६)  ७७०३९ (२१-०४-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.राजन साळवी (राजापूर), 
श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पस्श्चम), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.अस्जत पवार (बारामती), श्री.राणाजगजीतलसांह 
पाटील (दवमानाबाद), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब  र् र   उपनगरातील हह सेंहह स  ाढ ारा रे्री ाल्याींचा र दास लक्षात घेऊन 
र्ासनाने “रे्री ाला झोन” योसनलेा मींस री हहली ढ े,  े खरे ढ े काय, 
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(२) असल्यास, सहर प्रताभ त ’रे्री ाला’ योसनअेींतगतत मुींब त ४ लाख रे्री ाले असताींना 
के ू ९०  सार रे्री ाल्याींचा सहर योसनते समा ेर् ढ े,  े  ी खरे ढ े काय, 
(३) असल्यास, सहर रे्री ाला योसनेत समाभ ष् असलेल्या ९०  सार रे्री ाले  गूता 
उ तररत ३ लाख १०  सार रे्री ाल्याींबाबत र्ासनान े को ती पयातयी उपाययोसना करण्याचा 
नन तय घेतला ढ े  ा सहर रे्री ाल्याींचा पुन् ा सव् े करण्यासाठी मींर दी मींडूाची उप सर्मती 
नेमण्यात ढली ढ े,  े  ी खरे ढ े काय, 
(४) असल्यास, रे्री ाला योसनेची एकु  सद्यःस्थती काय ढ े ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१७) :(१), (२)   (३) कें द्र सरकारद् ारा म,े २०१४ रोसी पहपथ 
भ के्रते (उपसीभ का सींरक्ष  ढण  पहपथा रील भ क्रीचे भ ननयमन) अधधननयम २०१४ लाग  
करण्यात ढला ढ े. 
     सहर अधधननयमातील कलम ३६(१) नुसार र्ासनान े म ाराषर पथभ के्रता (उपसीभ का 
सींरक्ष    पथभ क्री भ ननयमन) (म ाराषर) ननयम २०१६ अन् ये हहनाींक ३ ऑग्, २०१६ 
रोसी ननयमा ली   कलम ३८(१) नुसार हहनाींक ०९ साने ारी, २०१७ रोसी पथभ के्रता 
(उपसीभ केचे सींरक्ष    पथभ क्री भ ननयमन) २०१७ योसना प्रर्सध्ह केली ढ े. 
     त्यातील तरतुहीनुसार पुढील कायत ा ी म ानगरपार्लकेमार्त त करण्यात ये ार ढ े. 
     तथभप, सहर रे्री ाल्याींचा पुन् ा सव् े करण्यासाठी मींर दी मींडूाची उप सर्मती नेमण्यात 
ढली ढ े  े खरे ना ी. 
(४) ब ृन्मुींब  म ानगरपार्लकेमार्त त नगर पथभ के्रता सर्मती गठीत करण्यात येत ढ े. 

___________ 
  

ठाणे येंील गणेश दशान इमारतीचा वलॅब िोसळून झालेला अपघात 
  

(३७)  ७७५११ (२१-०४-२०१७).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िंोरे (मुरबाड) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठा े येथील ग ेर् हर्तन इमारतीचा नतस-या मसल्या रील लॅब कोस  ून २ व्यक्ती 
गींगीर सखमी झाल्याच ेहहनाींक ११ साने ारी, २०१७ रोसी ननहर्तनास ढले ढ े,  े खरे ढ े 
काय, 
(२) असल्यास, सहर इमारतीच े बाींधकाम करण्याची पर ानगी म ापार्लकेकड न सींबींधधत 
भ कासकाला हेण्यात ढली  ोती काय   असल्यास, केव् ा,  
(३) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१७) :(१)  ोय  े खरे ढ े. 
     हहनाींक ११.०१.२०१७ रोसी ठा े म ानगरपार्लका  द्दीतील एहली रोड येथील ग ेर् हर्तन 
 ी तू+४ मसली इमारतीच्या हसुऱया मसल्या रील सीलीींगचा लॅब रार दी ८.०७  ा. कोसूला 
सहर घ्नेमध्ये २ व्यक्ती ककरकोू सखमी झाले  ोते.  
(२) ना ी. 
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     म ापार्लकेकडील कर ढकार ी अ  ालानुसार सहरची इमारत  ी पु तप े अनधधकृत 
 ोती. सहर इमारतीस हहनाींक ०१.०१.१९९५ पास न कर ढकार ी करण्यात ढल्याच े
म ापार्लका हप्तरी असलेल्या कर ढकार ी अ  ाला रुपन हहस न येते. 
(३) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

दल्हासनगर महानगरपाललिेत (स्ज.ठाणे) असलेल्या शाांतीनगर येंील  
डांवपांग ग्रादां डची क्षमता सांपली असल्याबाबत 

  

(३८)  ७७९२८ (२१-०४-२०१७).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनां) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल् ासनगर म ानगरपार्लकेत (स्स.ठा े) असलेल्या र्ाींतीनगर येथील डींभपींग ग्राउीं डची 
क्षमता सींपली अस न र् रात कचऱयाचे साम्राज्य झाले ढ े   त्यामुू े नागररकाींच्या ढरोनयास 
धोका ननमात  झाला ढ े,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, म ानगरपार्लकेन ेडींभप ींगसाठी  न भ गागाचा ग खींड मागीतला अस न याबाबत 
र्ासनाने को ती नन तयात्मक कायत ा ी केली  ा को ती पयातयी उपाययोसना करण्यात ढली 
 ा येत ढ े, 
(३) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१७) :(१), (२)   (३) सन १९९६-९७ प  ी र्ाींतीनगर येथील 
सागेचा डींभप ींग ग्राऊीं ड म्   न उल् ासनगर नगरपार्लकेमार्त त  ापर करण्यात येत  ोता. तथाभप, 
सन १९९६-९७ पास न र्ाींतीनगर येथील डींभपींग ग्राऊीं ड र कचरा ्ाकण्यात येत नस न तो रा ा 
रेडीींग कीं पनी स ू म् ारू गाीं  स ूील डींभपींग ग्राऊीं डच्या सागेत ्ाकण्यात येत  ोता. 
     परींत ुसहर डींभप ींग ग्राऊीं डची क्षमता सींपल्याने हसुरा पयातय उपलब्ध नसल्यामुू े हहनाींक 
०३.१०.२०१६ पास न खडी मर्र्न, गायक ाड पाडा येथील पडीत खा ीत कचरा ्ाकण्यात येत 
ढ े. 
     तथाभप, उल् ासनगर म ानगरपार्लकेकड न र् रातील प  त कचऱयाची र्ार दीय पध्हतीने 
भ ल् े ा् ला ण्यासाठी अणखल गारतीय थाननक  राज्य सींथा, मुींब  याींच्यामार्त त सभ तर 
प्रकल्प अ  ाल (डी.पी.ढर.) तयार करण्याबाबतची कायत ा ी सुरुप ढ े. 
     कचऱया र प्रकक्रया करण्याकरीता म ानगरपार्लकेस सागा उपलब्ध करुपन हेण्याबाबत 
र्ासन तरा र कायत ा ी सुरुप ढ े. 

___________ 
  

नवी मुांबई शहराला मुबलि पाणी पुरवठा होयाबाबत  
  

(३९)  ७८१३५ (२१-०४-२०१७).   श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) न ी मुींब  र् रात मोरब,े एमढयडीसी ढण  र्सडकोच्या  े्  े धर ात न पा ी पुर ठा 
केला सातो,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, थाननक नागररकाींना गरसेपुरते ी पा ी र्मूत नसल्यामुूे नागररक ढींहोलन 
कर ार ढ ेत,  े  ी खरे ढ े काय, 
(३) असल्यास, न ीमुींब  र् राला मुलबक पा ी पुर ठा  ोण्यासाठी र्ासन को ती कायत ा ी 
 ा उपाययोसना कर ार  ा कररत ढ े, 
(४) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१७) :(१)  ोय. 
     न ी मुींब  र् राला न ी मुींब  म ानगरपार्लकेच्या मालकीच े मोरबे धर  ढण  
म ाराषर औद्योधगक भ कास म ामींडूाच्या बार ी धर ात न पा ी पुर ठा करण्यात येतो. 
मार द, र्सडकोच्या  े्  े धर ात न न ी मुींब  म ानगरपार्लकेस पा ी पुर ठा करण्यात येत 
ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) न ी मुींब  र् राला ढ श्यक पा ी पुर ठा ननयर्मतप े करण्यात येत ढ े. 
(४) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

राज्यातील किशोर वयातील युवि व युवतीांमध्ये मद्यपानाच ेप्रमाण वाढत असल्याबाबत 
  

(४०)  ७९३१५ (२१-०४-२०१७).   श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ककर्ोर  यातील यु क   यु तीींमध्ये मद्यपानाच ेप्रमा   ाढत असल्याच े
ननरीक्ष  मुींब तील के एम रुपन ालयाच्या मानसोपचार भ गागाने नोंहभ ले असल्याच े मा े 
डडसेंबर, २०१६ मध्ये  ा त्याहरम्यान ननहर्तनास ढले ढ े,  े खरे ढ े काय, 

(२) असल्यास, सद्य:स्थतीत मद्यपान कर ा-याींचा  योग् बारा ते चौहापयतत खाली ढला 
असल्यान े े तरुप  भपढीच्या भ कासासाठी घातक ढ े  े लक्षात घेता ककर्ोर  यातील यु क 
  यु तीींच्या मद्य प्रार्नाला ढूा घालण्यासाठी र्ासनाने को ती ढ श्यक कायत ा ी कर ार 
 ा करीत ढ े, 
(३) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१७) :(१)  े खरे ढ े. 
(२) ककर्ोर  यातील यु क   यु तीच्या मद्यप्रार्नाला ढूा घालण्यासाठी 
म ानगरपार्लकेमार्त त पुढीलप्रमा े कायत ा ी करण्यात येत ढ े :- 
• र्ाूाींमध न मुले, पालक   र्र्क्षकाींसाठी मद्यपान भ रोधी सनसागतृीकररता पो्र प्रहर्तन, 
मागतहर्तनपर व्याख्यान े  कायतर्ाूा राब ल्या सातात. 
•  यींसे ी सींथाींबरोबर डॉक््र, समुपहेर्क   समाससे क व्याख्याने ढयोस्सत करण्यात 
येतात. 
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• अींमली पहाथत भ रोधी कक्ष याींच्यास  मुींब तील अनेक र्ाूा   म ाभ द्यालयाींमध्ये 
व्यसनमुक्तीपर भ भ ध प्रकारचे सनसागतृीच ेकायतक्रम   व्याख्याने घेतली सातात. 
• तसेच, हहनाींक ३१ मे रोसी “तींबाखुमुक्त हहन”   हहनाींक २६ स न रोसी “व्यसनमुक्ती हहन” 
च्या अनु्ींगाने भ भ ध सनसागतृीपर कायतक्रम केले सातात. 
(३) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

सावनेर (स्ज.नागपूर) नगरपररषद अांतगात शहरािररता मांजूर  
िेलेल्या मल:तनसारण योजनेबाबत  

  

(४१)  ७९८०६ (२१-०४-२०१७).   श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागप र स्सल् यातील सा नेर नगरपरर्ह अींतगतत र् राकररता हहनाींक २८ सप् े्ंबर, २००६ 
मध्ये ६३१ लक्ष रुपपये ककीं मत असलेली मल:नन सार  योसना मींस र करण्यात ढली असता 
नगरपरर्ह सा नेर मार्त त कीं र दा्हाराींची नेम  क करुपन काम करण्यास साींधगतले असता त्याींनी 
अगही मींह गतीने काम सरुू केल्यामुूे त्या कीं र दा्हाराकड न काम काढ न म ाराषर सी न 
प्राधधकर  म ामींडूाच्या  तीने सुरू करण्यात ढले अस न का ी कामे र्र्ल्लक अस न काम े ी 
 ाढल्याम ूे सुधारीत अींहासपर दक तयार करून अींनतम मींस रीकररता हहनाींक १० ऑग्, २०१६ 
रोसी ढयुक्त तथा सींचालक नगरपरर्ह प्रर्ासन,  रूी, मुींब  याींच्याकड ेपाठभ ण्यात ढले 
असता अद्याप ी या  ाढी  प्रता ास मींस री प्रहान करण्यात ढली ना ी,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल् यास, सा नेर नगरपरर्ह अींतगतत र् राकररता मल:नन सार  योसनेच्या  ाढी  
प्रता ास मींस री र्मूण्याबाबत र्ासनान ेको ती कायत ा ी केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(३) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०६-२०१७) :(१), (२)   (३) • युढयडीएसएसएम्ी अींतगतत मींस र 
सा नेर गुयारी ग्ार प्रकल्पाच ेकाम मींहगतीने सुरुप असल्याने कीं र दा्हाराींचा ननभ हा करार रद्द 
करण्यात ढला ढ े. उ तरीत काम म ाराषर सी न प्राधधकर ाकड े प  तठे  तत् ा र हहले 
ढ े.  
• तथाभप सा नेर र् राच्या  द्द ाढीच्या अनु्ींगाने योसनेच्या व्याप्तीमध्ये बहल कर े 
ढ श्यक असल्यान े त्याअनु्ींगाने र् राची सध्याची योसना रद्द करा ी ककीं  ा कस े याबाबत 
नन तय घेण्याच्या अनु्ींगाने सा नरे नगरपरर्ह मार्त त मागतहर्तन मागभ ण्यात ढले ढ े. 
• त्याअनु्ींगान ेसहर प्रकल्प रद्द करा याचा असल्यास सहर प्रकल्पास भ तरीत केलेला ननधी 
व्यासास  र्ासनास परत करुपन नव्याने प्रता  साहर कर े अपेक्षक्षत ढ े. त्याअनु्ींगान े
 यींपष् नन तय सा नेर नगरपरर्हेने घे े अपेक्षक्षत ढ े. 
  

___________ 
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लभवांडी-तनजामपूर महापाललिेच्या प्रभाग सलमती ३ च्या आरोनय तनरीक्षिाांस झालेली मारहाण 
  

(४२)  ८०११४ (२१-०४-२०१७).   श्री.रुपेश म् हात्र े(लभवांडी पूवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ग ींडी-ननसामप र म ापार्लकेच्या प्रगाग सर्मती ३ च्या ढरोनय ननरीक्षकाींने कचरा ठेकेहार 
श्री. अननल र्ेट्टी याींना सर्ा च्या कामासाठी  ापरले सा ारे डम्पर, सेसीबी, घीं्ागाड्या याींची 
नोंह करण्यासाठी ढण  सर्ा ची रुपपरे्ा ठरभ ण्यासाठी साींधगतल्याने कचरा ठेकेहाराींने ढरोनय 
ननरीक्षकाींस मार ा  केल्याचे मा े नोव् ेंबर, २०१६ मध्ये  ा त्या हरम्यान ननहर्तनास ढले,  े 
खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ढरोनय ननरीक्षकाींने कचरा ठेकेहाराींने केलेल्या मार ा ीबाबत पोर्लस 
ठा े तक्रार करुपन ी कचरा ठेकेहाराींभ रुपध्ह पोर्लसाींनी अद्याप ी को ती ी कार ा  न केल्यान े
म ापार्लकेतील कमतचाऱयाींमध्ये असींतो् पसरलेला ढ े,  े  ी खरे ढ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त स त प्रकर ी र्ासनान ेचौकर्ी केली ढ े काय, चौकर्ीत काय ढढ  ून 
ढले   तद्नुसार र्ासनान ेको ती कायत ा ी केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(४) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१७) :(१)  ोय. 
     श्री. गुू ी, प्रगाग ढरोनय ननररक्षक याींना त्याींना हह. ३०.१०.२०१६ रोसी मार ा  झाली 
 ोती. त्याींनी या प्रकर ी  ैकक्तीक तक्रार हह. ३०.१०.२०१६ रोसी पार्लस ठाण्यात गुन् ा नोंह 
करण्यात ढला ढ े. 
(२)   (३) या प्रकर ी ढयुक्त र्ग ींडी-ननसामप र र् र म ानगरपार्लका याींना खालीलप्रमा  े
सुचना हेण्यात ढल्या ढ ेत. 
  १. याबाबत सींबींधधत पोर्लस थानकात गुन् ा हाखल करण्यात ढलेल्या कार ा बाबत 
ननयमोधचत कार ा  करण्याबाबात पाठपुरा ा करा ा  
  २. तसेच याप्रकर ी सींबींधधत ठेकेहाराभ रुपध्ह ननयमोधचत कडक कार ा  करा ी. 
(४) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

लभवांडी पाललिेच्या आरोनय िें द्रात शासनाच्या बालववावं योजनेअांतगात िाम िरणाऱ्या 
पररचाररिाांसह डॉक्टराांना ंिीत वतेन देयाबाबत 

  

(४३)  ८०३८० (२१-०४-२०१७).   श्री.शाांताराम मोरे (लभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ग ींडी-ननसामप र म ापार्लकेच्या (स्स.ठा े) ढरोनय कें द्रात र्ासनाच्या बाल ाथ 
योसनेअींतगतत मागील १०  ्ातपास न ननयर्मत से ा कर ा-या ४५ पररचाररकाींस  ५५ डॉक््राींना 
गत १० मह न्याींपास न  ेतन र्मूाले नसल्याचे मा े साने ारी, २०१७ च्या सुमारास ननहर्तनास 
ढले,  े खरे ढ े काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत ढयुक्त डॉ. योगेर् म् से याींना गे्ण्याकररता गेलेल्या कमतचा-याींना 
ढयुक्ताींनी गे् हहली ना ी,  े  ी खरे ढ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली ढ े काय तसचे पररचाररकाींस  डॉक््राींना 
तातडीन ेथकीत  ेतन हेण्याबाबत र्ासनाने को ती कायत ा ी केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(४) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१७) :(१), (२)   (३)  र्ग ींडी-ननसामप र र् र म ानगरपार्लका 
अींतगतत एकास्त्मक ढरोनय   कु्ुींब कल्या  कायतक्रमाअींतगतत कीं र दा्ी कमतचाऱयाींचे थककत 
 ेतन एभप्रल २०१७ मध्ये अहा करण्यात ढले ढ े. 
(४) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
  

आरे वसाहतीतील ३ आददवासी पाड्याांना धचत्रनगरी व २ पाड्याांना  
फोसा-वन याांचे पाणीपुरवठा सुरु िरयाबाबत 

  

(४४)  ८१४७५ (२०-०४-२०१७).   श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ढरे  सा तीतील ३ ढहह ासी पाड्याींना धचर दनगरी   २ पाड्याींना र्ोसत- न याींच े
पा ीपुर ठा सुरुप करण्यासाठी ना- रकत प्रमा पर द र्मूाले ढ े काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त हठका चा पा ीपुर ठा ननयर्मतप े सुरुप झाला ढ े काय, 
(३) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१७) :(१)  ोय. 
(२)   (३) र्ोसत- नच्या अखत्यारीतील ढहह ासी पाडयाींना पा ी पुर ठा करण्यासाठी 
सल ाह न्या ्ाकण्याचे काम प  त झाले अस न त्याहठका ी ल करच म ानगरपार्लकेमार्त त 
सलसोडण्या हेऊन पा ी पुर ठा सुरुप करण्यात ये ार ढ े. 
     धचर दनगरीच्या अखत्यारीत असलेल्या ढहह ासी पाडयाींसाठी २ हठका ी स ाय्यक र्ो्  
्ाक्या बाींध  े   सल ाह न्या ्ाकण्याच्या कामासाठी म ानगरपार्लकेमार्त त ननभ हा प्रकक्रया 
प  त करण्यात येऊन, र्ो्  ्ाकी बाींध े   सल ाह न्या ्ाकण्याच ेकाम सुरुप करण्यात ये ार 
ढ े. 
     सहर काम सुरुप झाल्यानींतर साधार त: १२ मह न्याींच्या काला धीमध्ये काम प  त करुपन 
धचर दनगरीच्या अखत्यारीतील ढहह ासी पाडयाींना पा ी पुर ठा सुरुप करण्यात ये ार ढ े. 
  

___________ 
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वसई-ववरार शहर महानगरपाललिेत समाववष्ट्ट झालेल्या तत्िालीन वसई नगरपररषदेने ववहीत 
वयोमयाादेपेक्षा अधधि वय असलेल्या आठ िमाचा-याांच्या नेमणूिा िेल्याबाबत 

  

(४५)  ८१४९० (२१-०४-२०१७).   श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  स -भ रार र् र म ानगरपार्लकेत समाभ ष् झालेल्या तत्कालीन  स  नगरपरर्हेने 
भ  ीत  योमयातहेपेक्षा अधधक  य असलेल्या ढठ कमतचा-याींच्या नेम  का केल्या  ोत्या, 
त्यातील का ी कमतचारी से ानन तृ्त झाले असुन  य क्षमापीत न झाल्यान ेम ाराषर नागरी 
से ा (नन तृ्ती  ेतन) ननयम १९८२ नुसार नन तृ्ती ेतन   इतर लाग हेता ये े र्क्य झालेले 
ना ी,  े खरे ढ े काय, 

(२) असल्यास,  स -भ रार र् र म ापार्लकेल्या ढयुक्ताींनी हह. २०/०८/२०१६ रोसीच्या 
पर दान् ये सधच , नगरभ कास हयाींचेकड े य क्षमापीत करुपन हेण्याची माग ी केली ढ े  े खरे 
ढ े काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने प्रतुत प्रकर ी को ती कायत ा ी केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(४) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१७) :(१)  ोय  े खरे ढ े. 
(२), (३)   (४)  स -भ रार म ानगरपार्लकेत समाभ ष् झालेल्या तत्कालीन भ रार 
नगरपार्लकेतील ८ कमतचाऱयाच े य क्षमाभपत करण्याचा प्रता  भ गागास प्राप्त झाला ढ े. 
उक्त प्रता ाचा भ चार करता र्ासन नन तय २५/४/२०१६ च्या तरत हीच्या अनु्ींगाने उक्त ८ 
कमतचाऱयाींपकैी ५ कमतचाऱयाचे  य क्षमाभपत करण्यात ढले ढ े. 

___________ 
  

वसई-ववरार शहर महानगरपाललिा हद्दीतील १४ शासिीय रुनणालये व २ महापाललिेच्या 
रुनणालयात अद्यावत रुनणालयीन सुववधा व डॉक्टराांचा अभाव असल्याबाबत 

  

(४६)  ८१५२२ (२१-०४-२०१७).   श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर स्सल् यातील  स -भ रार र् र म ानगरपार्लका  द्दीतील १४ र्ासकीय रुपन ालये 
  होन म ापार्लकेच्या रुपन ालयात अद्या त सुभ धा   डॉक््राींचा अगा  असल्यामुू े 
नागररकाींच्या ढरोनयाचा गींगीर प्रश्न ननमात  झालेला ढ े,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त बाबीची चौकर्ी करण्यात ढली ढ े काय,चौकर्ीच्या अनु्ींगाने थाननक 
नागररकाींना म ापार्लका रुपन ालयात अद्या त सुभ धा पुरेर्ा र्मूण्यासाठी र्ासनाने को ती 
कायत ा ी केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(३) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१७) :(१)  े खरे ना ी 
     ढयुक्त  स -भ रार म ानगरपार्लका याींच्या अ  ालात त्याींनी म ानगरपार्लका के्षर दात 
२ रुपन ालय, १ माताबाल सींगोपन कें द्र, २१ नागरी प्राथर्मक ढरोनय कें द्र कायतरत असल्याचे 
नम ह केले ढ . 
      स -भ रार म ानगरपार्लका के्षर दात डॉक््राींची उपलब्धता खालीलप्रमा े ढ े. 

 प  त ेू मानह 
तज्ञ  ैद्यकीय अधधकारी १७ ३५ 
 ैद्यकीय अधधकारी ८७ - 

     उपरोक्त रून ालयात नागरीकाींना अद्या त सुभ धा उपलब्ध करुपन हहल्या सातात. 
(२)   (३)  स -भ रार म ानगरपार्लकेमार्त त कीं र दा्ी तत् ा र तज्ञ  ैद्यकीय अधधकाऱयाींची 
ननयुक्तीसाठी  ारीं ार  ततमानपर दात साह राती हेण्यात येतात. 
     तथाभप प  त ेू तज्ञ  ैद्यकीय अधधकाऱयाींच्या अनउपलब्धतेम ूे मानह तत् ा र 
 ैद्यकीय अधधकाऱयाच्या से ा अबाधधत ठे ण्यात येतात. 

___________ 
  

औद्योधगि प्रलशक्षण सांवंेतील ववद्यांाांच ेववद्यावेतन दरमहा वाढववणेबाबत 
  

(४७)  ८२५४२ (२०-०४-२०१७).   श्री.ज्ञानराज चौगुले (दमरगा) :   सन्माननीय िौशल्य 
वविास व दद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) व्य साय प्रर्र्क्ष  पररयोसना सन २०१४ या र्ोध प्रबींधातील भ भ ध मागण्या मान्य करुपन 
औद्योधगक प्रर्र्क्ष  सींथेतील भ द्याथांच े भ द्या ेतन हरम ा  ाढभ  ेबाबत उमरगा-लो ारा 
येथील लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींर दी याींना हहनाींक २३ नोव् ेंबर, २०१४ रोसी  ा त्यासुमारास 
लेखी पर दाव्हारे माग ी केली  ोती,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त माग ीच्या अनु्ींगाने को ती कायत ा ी केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(३) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (१२-०६-२०१७) :(१) व्य साय प्रर्र्क्ष  पररयोसना सन २०१४ या 
र्ोध प्रबींधातील भ भ ध मागण्या र्ासनास प्राप्त झाल्या अस न, या मागण्यामध्ये 
भ द्या ेतनात  ाढ करण्याच्या माग ीचा समा ेर् ढ े. सहर र्ोध प्रबींधाच्या प्रता ासोबत 
सोडलेल्या कागहपर दामध्ये लोकप्रनतननधीींनी मा. मुख्यमींर दी म ोहयाींना र्लह लेल्या हहनाींक 
२३.११.२०१४ च्या पर दाची प्रत स पतर दत केलेली ढ े. 
(२) औद्योधगक प्रर्र्क्ष  सींथामध्ये र्र्क ा-या भ द्याथ्याचंे भ द्या ेतनात  ाढ करण्याचा 
प्रता  र्ासनाच्या भ चाराधधन ढ े. 
(३) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 
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नवी मुांबई महानगरपाललिा शाळाांमध्ये ई-लतनांगसाठउ एजन्सीच  
तनयुक्त िरयात आले नसल्याबाबत 

(४८)  ८२७०७ (२०-०४-२०१७).   श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) न ी मुींब  म ानगरपार्लका र्ाूाींमध्ये  -लननगंसाठी एसन्सीच ननयुक्त करण्यात ढलेली 
नसल्याची बाब मा े साने ारी, २०१७ च्या सुमारास ननहर्तनास ढली,  े खरे ढ े काय, 

(२) असल्यास, गेल्या मे मह न्यापास न  -लननगंद् ारे हहले सा ारे सींग कीय प्रर्र्क्ष  बींह 
ढ े,  े  ी खरे ढ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकर ी को ती कायत ा ी केली  ा करण्यात येत ढ े, 
(४) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१७) :(१)   (२)  े खरे ढ े. 
(३)   (४) न ी मुींब  म ानगरपार्लकेच्या र्र्क्ष  भ गागाींतगतत इयत्ता १ ली ते ८  ी 
पयतंच्या भ द्याथ्यासंाठी  -लननतग हेण्याकरीता ननयुक्त एसन्सीची मुहत सींपल्याने तत्कालीन 
ढयुक्त, न ी मुींब  म ानगरपार्लका याींच्या मान्यतेने हह.११/०९/२०१५ रोसी साह रात प्रर्सद्ध 
करण्यात ढली  ोती. मार द योनय प्रनतसाह न र्मूाल्याने सहर ननभ हेस ३  ेू ा मुहत ाढ 
हेण्यात ढली  ोती. 
     सहर ननभ हा प्रकक्रयेत म.ेकॉम्प्यु्र तबझनेस मॅनसेमें्, मुींब  याींची एकमे  ऑनला न 
ननभ हा प्राप्त झाली  ोती. या ननभ हेतील हर प्रर्ासकीय मान्यतचे्या हरापेक्षा १०३% सात 
असल्याने सींबींधधत ननभ हाधारकास हर कमी करुपन प्रता  साहर करण्याबाबत कूभ ण्यात 
ढले  ोते. 
    त्यानुसार प्राप्त झालेल्या सधुारीत प्रता ाच्या अनु्ींगान ेहह.१४/०७/२०१६ रोसी तत्कालीन 
ढयुक्त, अ्यासक्रम सर्मती   ताींतर दक सर्मती याींच्या समक्ष ननभ हाधारकाींनी तयार केलेल्या 
 -लननगं प्र ालीच ेसाहरीकर  करण्यात ढले. 
     मार द प्रतुत साहरीकर  भ द्याथी कें द्रीत   उहद्दष्ाींर्ी ससुींगत नसल्यामुूे तत्कालीन 
ढयुक्त, न ी मुींब  म ानगरपार्लका याींनी सहर ननभ हा ताींतर दक बाबीींसाठी अपार द ठरभ ली. 
तसेच, सहर ननभ हा रद्द करुपन प  ततः  -लननगं र ढधारीत सुधारीत ननभ हा प्रकक्रया साहर 
करण्याबाबत ढहेर्ीत करण्यात ढले. 
    सद्यस्थतीत न ी मुींब  म ानगरपार्लका र्र्क्ष  भ गागाींतगतत इयत्ता १ ली त े ८  ी 
पयतंच्या भ द्याथ्यांकरीता Audio Visual च्या माध्यमात न  -लननगं हेण्याबाबतची सुधारीत 
ननभ हा प्रकक्रया न ी मुींब  म ानगरपार्लकेकड न सुरुप ढ े. 

___________ 
  

औरांगाबाद महानगरपाललिा िायाालय यें ेदहशोबी बील ववभागात पात्र नसताना श्री सांजय 
पवार याांची नेमणूि िायम ठेवयात आल्याबाबत 

  

(४९)  ८२८२८ (२१-०४-२०१७).   श्री.इम्तीयाज सयदयद (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबाह म ानगरपार्लका कायातलय येथ ेह र्ोबी बील भ गागात पार द नसताना श्री सींसय 
प ार याींची नेम  क कायम ठे ण्यात ढली  ोती    ररषठ अधधकारी, लोकप्रनतननधी   
नगरसे क  ी याींच्या मनमानी कारगारामुूे र दत  ोते   त्याींची से ा पुतकात  ी लाल 
र्ा ने श्री.हहलीप बींड (गा.प्र.से) मासी म ानगरपार्लका ढयुक्त, औरींगाबाह याींनी र्ेरा 
र्लह लेला ढ े,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, सन २०१० त े २०१५ या पाच  ्ातचे काूात कननष् अर्गयींता याींना अनके 
बना ् बील काम न करता म ानगरपार्लका कायातलय औरींगाबाह याींचेमार्त त अहा करण्यात 
ढले   नींतर बना ्  ाक्षरी करून सींधचका र्ा ल तयार केल्याचे  ी ननहर्तनास ढले,  े  ी 
खरे ढ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकर ी अनतररक्त ढयुक्ताींचे पाचार  म ानगरपार्लका कायातलय 
औरींगाबाह येथे झाले   सखोल चौकर्ी नींतर श्री सींसय प ार प्रगारी मुख्य लेखाधधकारी 
म ानगरपार्लका औरींगाबाह याींचे ननलींबन करण्यात ढले,  े  ी खरे ढ े काय, 
(४) असल्यास, तब्बल स ा र्ायलीीं र बना ्ी सहया   रक्कम  सुलीबाबत र्ासनान ेको ती 
कायत ा ी केली,  
(५) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०५-२०१७) :(१)  ोय,  े अींर्त: खरे ढ े. 
     श्री.सींसय प ार याींनी भ त्तीय औधचत्याचा गींग करुपन, ढपल्या अधधकाराचा हरुुपपयोग 
केल्यामुूे, औरींगाबाह म ानगरपार्लकेचे ढधथतक नुकसान झाल्यामुू े, त्याींना गभ षयात लेखा 
भ गागात कधी ी पहथापना हेण्यात ये   नये, या ढहेर्ाची नोंह त्याींच्या से ापुतकात लाल 
र्ा न े घेण्याच े ननहेर् तत्कार्लन ढयुक्त, औरींगाबाह म ानगरपार्लका याींनी हहले त्यानुसार 
त्याींच्या से ापुतकात लाल र्ा न ेनोंह घण्यात ढली ढ े. 
     तथाभप उक्त प्रकर ाच्या चौकर्ी अ  ालाअींती त्याींच्याभ रुपध्हचे हो्ारोप र्सध्ह न 
झाल्यामुूे त्याींना चौकर्ीत न मुक्त करण्यात ढले  ोते. त्यामुू े त्याींच्या से ापुतकात लाल 
र्ा न े घेतलेल्या ढहेर्ाची नोंह रद्द करण्याबाबत त्याींनी भ नींती केली असता, तत्कालीन 
ढयुक्त, औरींगाबाह म ानगपार्लका याींच्या मान्यतेनुसार हह.२.७.२०१४ च्या ढहेर्ान् ये सहर 
नोंह रद्द करण्यात ढलेली ढ े. 
(२) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 
(३)  े अींर्त: खरे ढ े. 
     श्री.सींसय प ार लेखाधधकारी तथा प्रगारी मखु्य लेखाधधकारी याींना स्व्हनोंह लेखा 
पध्हतीच्या प्रकक्रया, एसन्सीला मुहत ाढ   हेयक अहा कर े प्रकर ी हह.१३.२.२०१७ रोसी 
ननलींतबत करण्यात ढलेले ढ े. 
(४) सहर प्रकर ात तर दसहयीय सर्मती थापन करण्यात ढली अस न चौकर्ीचे काम 
प्रगतीपथा र ढ े. चौकर्ी अ  ाल प्राप्त झाल्यानींतर ननयमानुसार योनय ती कायत ा ी 
करण्यात ये ल. 
(५) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

___________ 



भ .स. ३०७ (37) 

पुणे स्जल््याच्या दड ड तालुक्यातील िुरिुां भ, सहजपूर, नाांदरू पररसरातील औद्योधगि 
वसाहतीत मदहला सुरक्षारक्षि नमेणेबाबत 

  

(५०)  ८३२६८ (२०-०४-२०१७).   श्री.राहूल िुल (दड ड) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हौंड तालुक्यातील (स्स.पु े) कुरकुीं ग, स सप र, नाींह र पररसरातील औद्योधगक  सा तीतील 
मह ला कामगाराींच्या सुरके्षचा प्रश्न ननमात  झाला ढ े,  े खरे ढ े काय, 
(२) असल्यास, सहर हठका ी मह ला सुरक्षारक्षक नेम ेबाबत मह ला कामगाराींकड न माग ी 
 ोत ढ े,  े  ी खरे ढ े काय, 
(३) असल्यास, सहर हठका ी मह ला सुरक्षा रक्षक नमे ेबाबत को ती कायत ा ी करण्यात 
ढली  ा येत ढ े, 
(४) नसल्यास, भ लींबाची कार े काय ढ ेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (१४-०६-२०१७) :(१), (२)   (३)  े खरे ना ी. 
     अर्ा को त्या ी प्रकारची तक्रार १) पु े स्सल् ा सुरक्षा रक्षक मींडू, पु े २) कामगार 
उप ढयुक्त कायातलय, पु े ३) अपर कामगार ढयुक्त कायातलय, पु े येथ े प्राप्त झालेली 
ना ी. तसेच पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), पु े ग्रामी  याींचकेड न प्राप्त झालेल्या 
माह तीनुसार  या पररसरात को ती ी तक्रार अथ ा गुन् ा हाखल झाला नसल्याचे कूभ ण्यात 
ढले ढ े. तसेच प्रतुत हठका ी मह ला सुरक्षा रक्षक नेमण्याबाबत ी मह ला कामगाराींकड न 
पोलीस भ गागाकड ेमाग ी करण्यात ढलेली ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ा त ना ी. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
र्ासकीय मध्य ती मुद्र ालय, मुींब . 


