
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३४५ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मुांबईसह पुणे व नागपूर येथे मोठया प्रमाणात  
अवैध गावठी दारुची ववक्री होत असल्याबाबत 

(१)  ३०३८६ (२१-०१-२०१६).   श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अब् दलु 
सत्तार (ससल्लोड), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईसह पुणे व नागपूर येथे मोठ्या रमामाणात पोलीस व थाथाकनक रमासासनाला ैव   
गावठी दारुची ववक्री होत ैसल्याचे माहे जुल , २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदसशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, येथे होणाऱ्या ैव   गावठी दारुववक्रीला आळा घालण्याबाबत सासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१७) :(१) जानेवारी २०१५ ते जुल , २०१५ या कालाव ीमध्ये 
पोलीस घ्ककनहाय पुढील रमामाणे कायशवाही करण्यात आली आहे :- 
बहृनमुांबई :- बहृन्मुींबई सहर पोलीस आयुक्तालयाैींतगशत सदर कालाव ीत ैव   गावठी दारुची 
ववक्री करणाऱ्याींववरुध्द १७३ केससे करण्यात आल्या ैसून त्यामध्ये एकूण २०२ आरोपीींना 
ै्क करण्यात आलेली आहे. 
पुणे शहर व ग्रामीण :- पुणे सळर व ग्रामीण पोलीस ठाण्याैींतगशत सदर कालाव ीत ैव   
गावठी दारुची भट्टी लावणे जवळ बाळगणे, वाहतूक करणेसींबीं ात १,१३२ गुन्हे दाखल ैसून 
त्यात १,१८६ आरोपीींना ै्क करण्यात आली आहे व त्याकडून रु. १९,२१,२०६/- ककीं मतीचा 
मुदे्दमाल जप्त करण्यात आला आहे. 
नागपूर व शहर ग्रामीण :- नागपूर सहर व ग्रामीण पोलीस ठाण्याैींतगशत सदर कालाव ीत 
गावठी मोहा दारुची ववक्री करणारे, बाळगणारे ववरुध्द एकूण ९४८ गुन्हे दाखल ैसून त्यामध्ये 
१००० आरोपीींना ै्क करण्यात आली ैसून त्याींचकेडून रु. ३०,२९,५१७/- चा मुदे्दमाल जप्त 
करण्यात आला आहे. 
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(२) ैव   गावठी दारु ववक्रीला पायबींद घालण्याकरीता ैव   दारु  दयाींवर पोलीस ववभाग 
आणण राज्य उत्पादन सुल्क ववभाग याींनी एकत्रित कायशवाही करणेबाबत या कायाशलयाच्या 
क्र.पोमसीं/२३/५४/ ववषारी दारुकाींड ब ठक/१०४१-२०१५ ददनाींक १४/०९/२०१५ च्या पररपिाकान्वये 
राज्यातील सवश पोलीस आयुक्त / पोलीस ैध क्षकाींना सूचना कनगशममत करण्यात आल्या 
आहेत. त्याचरमामाणे आयुक्त, राज्य उत्पादन सुल्क ववभाग, मुींबई याींनी सुध्दा त्याींच ेक्र.डडई्ी-
११३२०१५ / मालवणी दघुश् ना / नऊ दद. २२.०९.२०१५ ैन्वये त्याींच्या ैध पत्याखालील सवश 
ववभागीय आयुक्त आणण ै ीक्षक, राज्य उत्पादन सुल्क याींना थावतींि सूचना ददल्या आहेत. 
      तसचे, सासन पररपिक क्र. सीआरएम२०१७/रमा.क. ७१/पोल-१३ दद. १.३.२०१७ ैन्वये  
ैव   दारु  ींदया सींदभाशत करावयाच्या रमाकतबीं ात्मक कायशवाहीबाबत सवश पोलीस घ्क रमामखु 
व ैध क्षक, राज्य उत्पादन सुल्क याींना सचूना ददलेल्या आहेत. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नालासोपारा त ेतनममळ राष्ट्रीय महामागम क्र. ८ (ता.वसई, जि.पालघर) या रस्तत्याच्या 
 रुां दीिरण व गटार बाांधण्याच्या िामात झालेला गैरव्यवहार 

  

(२)  ३९६७२ (०२-०५-२०१६).   श्री.बळीराम ससरसिार (बाळापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगर रमादेस ववकास रमााध करणाैींतगशत राषरीय महामागश क्रमाींक ८ नालासोपारा ते 
कनमशळ या रथात्याच्या रुीं दीकरण व ग्ार बाीं णीच्या सुरु ैसलेल्या कामात रमाचींड मोठ्या 
रमामाणात झालेल्या ग रव्यवहाराची उच्चथातरीय चौकसी करुन सींबींध त दोषी आढळणाऱ्याींवर 
कठोर कायशवाही करण्याची मागणी एका राजकीय पक्षाच्या पदाध काऱ्याने ददनाींक ११ एवरमाल, 
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास मा.सावशजकनक बाीं काम मींिी महोदयाींकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, सासनान े कनवेदनाच्या ैनुषींगान ेया कामाची उच्चथातरीय चौकसी केली आहे 
काय, 
(३) ैसल्यास, चौकसीैींती काय कनषपन्न झाले व त्यानुषींगान े कोणकोणत्या व्यक्ती दोषी 
आढळून आल्या व त्याींच्यावर कोणत्या थावरुपाची कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०१-२०१७) :(१) होय. 
(२), (३) व (४) मुींबई महानगर रमाादेस ववकास रमााध करणामार्श त राषरीय महामागश क्रमाींक ८ 
नालासोपारा त ेकनमशळ या रथात्याच्या रुीं दीकरण व ग्ार व त्यावरील पेव्हरब्लॉकसह करण्यात 
आले आहे. तदनींतर वसई-ववरार सहर महानगरपामलकेमार्श त ग्ारासेजारी नवीन जलवादहनी 
्ाकण्याच ेकाम करण्यात आले आहे. हे काम करताींना पदपथ ैींसत: क्षतीग्रथात झाला ैसून 
सदरचा पदपथ पुनश्च सुस्थाथतीत करण्याबाबत वसई-ववरार सहर महानगरपामलकेस मुींबई 
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महानगर रमादेस ववकास रमााध करणामार्श त मुींबई महानगर रमादेस ववकास रमााध करणामार्श त 
कळववण्यात आले आहे. रमााप्त तक्रारीच्या ैनुषींगान ेकामाच्या गुणवत्तेबाबत सल्लागारामार्श त 
रमााप्त ैवालानसुार सदर रथात्याच ेकाम ववदहत गुणवत्तेनुसार झाल्याचे कनदसशनास आले आहे. 
सदर कामामध्ये कोणतीही ैकनयममतता नाही. 
  

___________ 
  

अहमदनगर जिल््यातील आरक्षित िसमनीवर सन २००० पयमतची  
झालेली बाांधिाम ेतनयसमत िरणेबाबत 

  

(३)  ४२७७० (०७-०५-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ैहमदनगर स्जल््यातील आरक्षक्षत जममनीवर सन २००० पयशतची झालेली बाीं कामे 
कनयममत करणेबाबत सासनान ेकनणशय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल् यास, सींगमनेर (स्ज.ैहमदनगर) येथील नगरपररषद हद्दीतील जममनीवर झालेली 
बाीं कामे कनयममत करणेबाबत सासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१७) :(१), (२) व (३) नागरी के्षिातील दद.०१/०१/२००१ पुवी 
झालेली गुींठेवारी कनयममत करण्यासाठी सासनान ेमहाराषर गुींठेवारी ैध कनयम २००१ पाररत 
केलेला आहे. त्याम ील तरतुदीनसुार सींबींध त कनयोजन रमााध करणाींना सावशजकनक रमायोजनासाठी 
सींपादनाखालील ैसलेल्या भूखींडातील गुींठेवारी ववकास कनयमा ीन करणेस पाि नाही. 

सदयस्थाथतीत दद.३१/१२/२०१५ पयतंच्या नागरी भागातील बकेायदा बाीं कामाींना 
सींरक्षण देण्यासाठी महाराषर रमाादेमसक कनयेाजन व नगर रचना ैध कनयम १९६६ मध्ये योग्य 
ते बदल करण्यासाठी महाराषर ॲक्् क्र.XXXII OF २०१७ पाररत केलेला ैसून तो 
दद.१५/०४/२०१७ रोजीच्या राजपिात रमामसध्द करण्यात आलेला आहे. या ैध कनयमातील कलम 
५२ ै े (१) नुसार याबाबतच े कनयम तयार करणेत आलेले ैसून सदर रमाारुप कनयम उक्त 
ैध कनयमाच्या कलम-१५८(१) ैन्वये दद.२१/०७/२०१७ रोजीच्या ैध सूचनेदवारे रमामसध्दी 
करण्यात येऊन याबाबत नागरीकाींकडून सूचना / हरकती मागववण्यात आलेल्या आहेत. 
  

___________ 
  

औरांगाबाद जिल्हाधधिारी िायामलयातून ववववध प्रिारचे प्रमाणपत्र े 
समळवण्यासाठी असलेले सेत ूसुववधा िें द्र बांद असल्याबाबत 

  

(४)  ५७३१२ (१९-०८-२०१६).   श्री.अतलु साव े(औरांगाबाद पूवम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबाद स्जल्हाध कारी कायाशलयातून वववव  रमाकारच ेरमामाणपि ेममळवण्यासाठी ैसलेले 
सेतू सुवव ा कें द्र गेल्या ९ मदहन्यापासून बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, या स क्षणणक वषाशतील १० वी, १२ वीचा कनकाल लागल्यानींतर ववदयार्थयांना 
पुढील रमावेसासाठी आवश्यक ैसलेली रमामाणपि े तात्काळ ववदयार्थयांना ममळावीत यासाठी 
सासनाने कोणती पयाशयी उपाययोजना केली आहे, 
(३) तसेच बींद ैसलेले सेतू कें द्र सुरु करण्याबाबत सासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०७-२०१७) :(१) व (२) औरींगाबाद स्जल््यातील सेतू सुवव ा कें द्र 
चालववण्याचा करार सींपल्यानींतर स्जल्हाध कारी, औरींगाबाद कायाशलयाने तत्कालीन कनववदा 
 ारकाकडून सदरची सेत ू सुवव ा कें दे्र ताब्यात घेतली. ती राज्य सासन कनयुक्त एजन्सी 
सी.एम.एस कॉम्यू्सश रमाा.मल.याींच्याव्दारे कनयुक्त महा-ई-सेवा कें द्र VLE याींना चालववण्यास 
देवून पयाशयी व्यवथाथा करण्यात आली आहे. त्यामुळे औरींगाबाद स्जल््यातील सेत ूसुवव ा कें दे्र 
बींद झाली नसून १० वी व १२ वी चा कनकाल लागल्यानींतर या स क्षणणक वषाशत ऑक््ोंबर 
२०१६ ैखेर पयतं ववदयार्थयांना आवश्यक ैसलेली समुारे ६,११,१८५ इतकी रमामाणपि ेमहा-ई-
सेवा कें द्राींमार्श त ववतरीत करण्यात आली आहेत.  
(३) व (४) कनववदा ारकाींसोबतचा सेत ूसुवव ा कें द्र चालववण्याचा करार सींपल्यावर औरींगाबाद 
स्जल््यातील सेत ू सुवव ा कें द्र चालववण्यासाठी स्जल्हाध कारी कायाशलयान े वतशमान पिात 
रमामसध्दी देवून ई-कनववदा रमाक्रीया केली होती. एकूण चार कनववदा  ारकाींनी सदर ई कनववदा 
रमाकक्रयेत भाग घेतला होता. त्यानुसार, मे.जे.एम.के.इन्र्ोसॉफ्् सोल्युसन मल. याींची 
दद.२३/०६/२०१७ ते २२/०६/२०२० या कालाव ीसाठी औरींगाबाद स्जल्हा मुख्यालय १ व ८ तालकुा 
मुख्यालयाींकरीता सेत ू सुवव ा कें द्र चालववण्याकरीता कनववदा  ारक म्हणून कनवड करण्यात 
आली ैसून स्जल्हाध कारी, औरींगाबाद याींनी सदर कीं पनीस दद.२३/०६/२०१७ रोजी कायाशरींभ 
आदेस ददले आहेत.   

___________ 
  

उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथ ेवाहतिू पोसलसाने मारहाण  
िेल्यामुळे ररिा चालिाचा मतृ्य ूझाल्याबाबत 

  

(५)  ६६३०६ (११-०१-२०१७).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हासनगर (स्ज. ठाणे) येथ ेददनाींक १२ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वाहतूक पोमलसाने मारहाण 
केल्यामुळे एका ररक्षा चालकाचा मतृ्य झाला ैसून या रमाकरणी मतृकाच्या पत्नीन े तक्रार 
दाखल केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ैसल्यास, उक्त रमाकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
     ददनाींक १२.९.२०१६ रोजी वाहतूक पोमलसाने कतशव्यावर ैसताना मयत ररक्षा चालकास 
ओव्हरमस् घेवून जात ैसताना लायसन्सची मागणी केली ैसता लायसन्स देणेस नकार 
ददल्याने त्याचे ववरो ात मो्ार वाहन ैध कनयम रमामाणे गुन्हा दाखल करून रू.३००० इतका 
दींड केला होता. तथावप, त्यानींतर दद.१९.०९.२०१६ रोजी ररक्षा चालक सींघ्नेकडून 
दद.१२.०९.२०१६ रोजी ररक्षा चालकास मारहाणीमळेु त्याचा मतृ्य ूझाला ैसल्याच ेव सींबींध ताींवर 
कारवाई होणेबाबत उल्हासनगर पोलीस ठाणेस कनवेदन देण्यात आले आहे. 
     सदर कनवेदनाच्या ैनुषींगाने सहायक पोलीस आयुक्त याींच्या थातरावरून चौकसी सुरू 
आहे. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िळांब आहदवासी ठािूरवाडी (ता.सधुागड, जि.रायगड) येथील बौध्द वस्ततीसाठी मांिूर  
झालेल्या सािवाचे बाांधिाम फॉममहाऊससाठी बाांधण्यात येत असल्याबाबत 

  

(६)  ६६८९० (१६-१२-२०१६).   प्रा.वर्ाम गायिवाड (धारावी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(सशडी) :   सन्माननीय सावमितनि बाांधिाम (सावमितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळींब (ता.सु ागड, स्ज.रायगड) येथील आददवासीवाडी बौध्द वाडीकड ेजाण्यासाठी  रथाता 
नसल्यामळेु सदर रथात्यावर साकव बाीं ण्याकररता कायशकारी ैमभयींता सावशजकनक बाीं काम 
ववभाग महाड स्जल्हा पररषद रायगड याींचेकडून ववसेष घ्क लेखामसषांतगशत सदर काम मींजूर 
सींथाथेला देण्याकररता स्जल्हा उपकनबीं क सहकारी सींथाथा ैमलबाग, स्ज.रायगड याींना मान्यता 
देण्याकररता ददनाींक २२ म,े २०१६ रोजी वा त्यासमुारास कळववण्यात आले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) ैसल्यास, सदर साकवचे काम वरील दठकाणी न करता श्री.पींडीत र्ामश हाऊसला लागून 
ैसलेल्या नदीवर डाकेवाडी,  नगरवाडी वर जाणाऱ्या रथात्यावर करण्यात येत ैसल्याचे कळींब 
आददवासी ठाकूरवाडी रदहवासी सींघान,े स्जल्हा उपकनबीं क ैमलबाग स्ज.रायगड याींचकेड ेददनाींक 
८ जून, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास केलेल्या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) ैसल्यास, याबाबत मा.ववरो ी पक्षनेता वव ानसभा याींनी ददनाींक १ जुल , २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास मुख्य कायशकारी ैध कारी स्जल्हा पररषद, रायगड याींना लेखापिादवारे 
कळववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ैसल्यास, या रमाकरणी चौकसी केली आहे काय व ववसेष घ्क योजनेैींतगशत 
मागासवगीय दमलत वथातीसाठी मींजूर झालेल्या ३० लाख रुपये खचाशच्या साकवाच ेकाम ैन्यि 
करणाऱ्या सींबींध ताींवर कारवाई करण्याबाबत व सदरचा साकव कनयोस्जत दठकाणी 
उभारण्याबाबत सासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०७-२०१७) :(१) व (२) ववसेष घ्क योजनातींगशत कळींब बौध्दवाडी व 
 नगरवाडीकड े जाणाऱ्या रथात्यावर साकव बाीं ण्याच े काम मींजूर होते. तथावप स्जल्हा 
उपकनबीं क सहकारी सींथाथा, ैमलबाग याींना पाठववलेल्या दद. २२/८/२०१४ च्या पिात 
ैनव ानाने कामाचे नाव कळींब आददवासी बौध्दवाडीकड े जाणाऱ्या रथात्यावर साकव बाीं णे 
ैस ेनमूद करण्यात आले आहे. सदर पिाच्या आ ारेच रदहवासी सींघान े दद. ८/६/२०१६ रोजी 
तक्रार केली आहे. 
(३) होय. 
(४) व (५) ग्रामथाथाींच्या मागणीनसुारच कळींब बौध्दवाडी व  नगरवाडीकड ेजाणाऱ्या रथात्यावर 
साकव बाीं ण्याच ेकाम मींजूर करण्यात आलेले आहे. सदर मींजूर काम कनयोस्जत दठकाणीच 
पूणश करण्यात आले ैसल्यान ेकायशवाही करण्याचा रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सभवांडी शहरातील आसबीबी नाचण िम्पाऊां ड येथील मे. एन.एफ. टेक्सटाईल्सच्या  
मालिाने ववक्रीिर बुडववल्याबाबत 

  

(७)  ६७१५१ (१७-०१-२०१७).   श्री.रुपेश म् हात्र े(सभवांडी पूवम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मभवींडी सहरातील आसबीबी नाचण कम्पाऊीं ड येथील म.े एन.एर्. ्ेक्स्ाईल्स चे मालक 
श्री. मुथातर्ा कमालउद्दीन ैींसारी या कापड व्यापाराने १६ मदहन्याींच्या कालाव ीत ववक्री 
केलेल्या कापडावरील सासनाचा  ११ लाख २५ हजार रुपयाींचा ववक्रीकर बुडववल्यान े ववक्रीकर 
ैध कारी याींनी माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान पोमलस ठाणे, मभवींडी येथे गुन्हा 
दाखल केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, मे. एन.एर्. ्ेक्स्ाईल्स कीं पनीने सदर  ववक्रीकराची रक्कम सासकीय  
कोषागारात ैदयाप भरली नसल्याच ेववक्रीकर ैध काऱ्याींच्या तपासात कनदसशनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) ैसल्यास, उक्त सवश रमाकरणी सासनान ेचौकसी केली आहे काय, चौकसीत काय आढळून 
आले व तदनुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१७) :(१) व (२) होय हे खरे आहे. 
(३) सदर रमाकरणी आरोपीववरुध्द मभवींडी सहर पोलीस था्ेसन, मभवींडी येथे गु.र.क्र. II 
१४५/२०१६ मुल्यव ीत कर कायदा सन २००२ च ेकलम ७४(२) रमामाणे गुन्हा दाखल करण्यात 
ैसून मा. न्यायालयात दोषारोपपि दाखल करण्यात आले आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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मुांब्रा िौसा (जि.ठाणे) येथील बायपास मागामवरुन िाणारे रि, िां टेनर चालिाांना  

लुटणा-या टोळीला अटि िरण्यात आल्याबाबत 
(८)  ६८२५० (११-०१-२०१७).   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींब्रा कौसा (स्ज.ठाणे) येथील बायपास मागाशवरुन जाणारे रक, कीं ्ेनर चालकाींना लु्णाऱ् या 
्ोळीला ठाणे पोलीसाींनी माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये ै्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ैसल्यास, उक्त रमाकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच सदर 
्ोळीतील मुख्य सुि ारासह आरोपी ैदयापही र्रार ैसून ै्क करण्यात आलेल्या 
आरोपीींकडून गुन््याींची उकल करण्यात आली आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१७) :(१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

एम.डब्ल्यु.आर.आर.ए. च्या अनावश्यि हस्ततिेपामळेु पुरपररजस्तथती गांभीर झाल्याबाबत 
  

(९)  ७०६७५ (०९-०१-२०१७).   श्री.अतनल िदम (तनफाड) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एम.डब्ल्यु.आर.आर.ए न ेददनाींक ३० जुल , २०१६ रोजी वा त्या दरम्यान कालव्यातून पाणी 
न सोडण्याचे आदेस ददल् यामुळे  ददनाींक २ ऑगथा्, २०१६ रोजी गींगापूर/ दारणा/पालखेड 
 रणातील पाण्याचा ववसगश नदीपािात करणे भाग पडल्यामुळे सेतक-याींच्या सतेात पाणी 
जाऊन सेतीचे नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ैसल्यास, आप्तकालीन पररस्थाथतीत स्जल्हाध कारी याींना कनणशय घेण्याचे ैध कार 
ैसताींना एम. डब्ल ुआर. आर. ए. न ेहथातके्षप कोणत्या कायदयान्वये केलेला आहे, 
(३) ैसल्यास, ैनावश्यक हथातके्षप करुन पुर पररस्थाथती ैध क गींभीर होण्यास कारणीभूत 
ैध का-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कोणती कारणे आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महािन (३१-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     महाराषर जलसींपत्ती कनयमन रमााध करणाने ददनाींक ३०.०७.२०१६ रोजी वा त्या दरम्यान 
कालव्यातनू पाणी न सोडण्याच ेकोणतेही आदेस ददलेले नाहीत.   
     ददनाींक २.०८ २०१६ रोजीच्या ैकतवषृ्ीमुळे गींगापुर / दारणा / पालखेड  रणाींच्या 
पाणलो् के्षिात मोठ्या रमामाणात पाण्याची आवक झाली. या  रणाींच्या कालव्याींची वहन 
क्षमता पुरववसगाशच्या परीमाणाच्या तुलनते ैत्यींत तोकडी आहे. मसवाय मींजूर जलासय 
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परीचालन रमाणालीनुसार (ROS) तात्कालीक पाणीसाठ्याच्या पररस्थाथतीनुसार त्या त्या वेळी  
सदरचे पुर ववसगश साींडव्यादवारे नदीपािामध्ये सोडणे क्रमरमााप्त होते. या ववसगाशमुळे तसेच 
 रण के्षिाच्या खालील भागातील पाणलो् के्षिातील ैकतवषृ्ीमळेु पूरपररस्थाथती उद् ावली. 
     पावसाळ्यात उध्वश गोदावरी खो-यात वववव  जलासयातील समन्यायी पाणीवा्पासाठी 
महाराषर जलसींपत्ती कनयमन रमााध करणाच्या दद. १९/९/२०१४ च्या आदेसाची ैींमलबजावणी 
करण्यात येते. परींतू ही पूरपररस्थाथती महाराषर जलसींपत्ती कनयमन रमााध करणाच्या आदेसाची 
ैींमलबजावणी केल्यामुळे उद् ावली नसून ैकतवषृ्ीमुळे उद् ावली आहे. 
     ैकतवषृ्ी/पूरपररस्थाथती या कारणाींमळेु सेतातील वपकाींचे व र्ळवपकाींचे तसेच 
खरडल्यामुळे सेत जममनीचे नुकसान झाले ैसल्याचा ैहवाल स्जल्हाध कारी, नामसक याींनी 
ददला आहे.  
(२) ी्ंचाईच्या काळात वपण्यासाठी पाणी राखनू ठेवण्याचे व  रणातून वपण्यासाठी पाणी 
सोडण्याबाबत कनणशय घेण्याच े ैध कार सासन कनणशय, ददनाींक ०७.०९.२०१५ ैन्वये 
स्जल्हाध कारी/ववभागीय आयुक्त याींना आहेत. 
     तथावप “महाराषर जलसींपत्ती कनयमन रमााध करण ैध कनयम २००५” या कायदयानसुार 
महाराषर जलसींपत्ती कनयमन रमााध करणाला राज्यातील नदी खो-यातील पाणी समन्यायी 
तत्वावर वा्पासींदभाशत कनवाडा करण्याचे ैध कार आहेत.  महाराषर जलसींपत्ती कनयमन 
रमााध करण ही ै शन्यायीक थावरुपाची यींिणा ैसून रमााध करणान े ददलेल्या आदेसाींच े पालन 
करणे सवश सींबीं ीताींवर बीं नकारक आहे.  तसेच रमााध करणाच्या ददनाींक १९ सप् े्ंबर २०१४ च्या 
कनवाड्यातील समन्यायी पाणी वा्पासींदभाशतील आदेसाींचे मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक 
२३.०९.२०१६ च्या कनवाडयातील कलम १९५ (iii) ैन्वये दृढीकरण केले आहे. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

यवतमाळ जिल्हयात अवैध दारूची ववक्री होत असल्याबाबत 
  

(१०)  ७२५९६ (१८-०१-२०१७).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ स्जल्हयात पोलीस ववभागाने काही दठकाणी छापे ्ाकुन ैव   दारू 
ववके्रत्याकडून मोठया रमामाणात दारूसाठा जप्त केल्याचे ददनाींक २० सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास कनदसशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, उक्त कायशवाहीमळेु यवतमाळ स्जल्हयात ैनेक दठकाणी ैव   दारू ववक्री सुरू 
ैसल्याचेही कनदसशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ैसल्यास, स्जल्हयातील ैव   दारू ववक्री रोखण्यासाठी सासनान ेकोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाचे कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१७) :(१) यवतमाळ स्जल््यात माहे सप् े्ंबर, २०१६ वा त्या 
दरम्यान पोलीसाींना ममळालेल्या मादहतीच्या आ ारे छाप े घालून ४६,५५,९४१/- रुपयाचा दारु 
साठा जप्त करुन ३२० केसेस मुींबई दारुबींदी कायदयान्वये दाखल करण्यात आल्या आहे. सदर 
३२० केसेस मध्ये ३२७ आरोपीींना ै्क करुन त्याींच े ववरुध्द कायदेसीर कायशवाही करण्यात 
आलेल आहे. 
(२) हे खरे नाही. तथावप, मागील तीन वषाशत यवतमाळ पोलीसाींकडून खालील रमामाणे मुींबई 
दारुबींदी कायदयान्वये कारवाई करण्यात आलेली आहे. 

ै.क्र. वषश एकूण केससे एकूण आरोपी सींख्या एकूण जप्त माल ककीं मत 
१ २०१४ २५६४ २५६८ १,२६,२९,७५९ 
२ २०१५ ३२८८ ३३०९ २,३५,६४,३२४ 
३ २०१६ ३३६८ ३३८७ २,७४,७७,८९४ 

(३) स्जल््यात ैव   दारु ववक्री रोखण्यासाठी पोलीसाींकडून वळेोवेळी मादहती काढून त्या 
आ ारे छाप ेघालून मुींबई दारुबींदी कायदयान्वये कारवाई करण्यात येते. तसचे ैव   दारुचा 
व्यवसाय करणाऱ्याींववरुध्द कलम ९३ मु.रमाो.का. ैन्वये मागील ४ वषाशत खालील रमामाण े
रमाकतबीं  कारवाई सुध्दा करण्यात आली आहे. 

वषश २०१३ २०१४ २०१५ २०१६ 

एकूण केससे १७२९ १०४१ ९०० ८३६ 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईत िमी किां मतीत फ्लॅटचे देण्याचे आसमर् दाखवून ८ लाख रुपये  
घेऊन दोन बाांधिाम व्यावसातयिाने पलायन िेल्याबाबत 

  

(११)  ७३८४७ (२०-०४-२०१७).   अॅड.आसशर् शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर 
(िाांहदवली पूवम), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), िॅप्टन आर.तसमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत कमी ककीं मतीत फ्लॅ्चे देण्याचे आममष दाखवत एका कु्ुींबाकडून ८ लाख रुपये 
घेऊन साींताकु्रझ येथील दोन बाीं काम व्यावसाकयकाने पलायन केल्याची घ्ना माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान कनदसशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ैसल्यास, या बाीं काम व् यावसाकयकाींववरुध् द साींताकु्रझ पोलीस ठाण् यात गुन् हा आठ 
मदहन् याींनींतर पोलीसाींनी नोंदववला ैसून पुढे कारवाई करण्यास पोलीसाींकडून ददरींगाई होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ैसल्यास, उपरोक्त रमाकरणी चौकसी करण्यात आली आहे काय, ैसल्यास, त्यानुसार 
दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१७) :(१) ैींसत: खरे आहे. 
     दद. १५, जानेवारी २०१६ रोजी ैसी तक्रार रमााप्त नाही. 
     तथावप, कजशत येथे एका इसमान े दोन ग रैजशदार याींच ेकडून आठ लाख रुपये दरात 
एक फ्लॅ् घेण्याचे ठरवुन ४ लाख रुपये ददले. परींतु सदरहू बा ींकाम न झाल्यान ेैजशदार याींनी 
वाींरवाींर प साींची मागणी केली ैसता ैजशदार याींना फ्लॅ् न देता त्याींच े४ लाख रुपये इतकी 
रक्कम परत केली नाही. यारमाकरणी दद. १८.०५.२०१६ रोजी  ग रैजशदार याींनी र्सवणूक 
केल्यारमाकरणी साताींकु्रझ पोलीस ठाणे येथ ेतक्रार दाखल केली आहे. 
(२) व (३) नाही, 
     वरील तक्रारीच्या ैनुषींगाने चौकसी कामी ैजशदार याींना कळववले ैसता रमाथातुतच े
रमाकरण हे ैजशदार व ग रैजशदार याींच्यात आपआपसात प से देवाणघेवाणबाबत होते. 
त्यामुळे, सन २०१२ ते २०१६ या कालाव ीत झालेल्या व्यवहाराबाबत र्सवणुकीचा गुन्हा 
दाखल करण्यात यावा ककीं वा कसे याबाबत वव ी ैध कारी याींचकेड े दद. २४.०९.२०१६ रोजी 
ैींकतम कनणशयारमाकरणी रमाकरण सादर केले ैसता रमााप्त आदेसानुसार दोन ग रैजशदार 
याींच्याववरुध्द गु.र.क्र. ०४/२०१७ कलम ४२०, ३४ भादववसीं रमामाणे र्सवणुकीचा गुन्हा नोंद 
करण्यात आलेला आहे. नमुद रमाकरणाच्या तपासात कोणतीही ददरींगाई झालेली नाही. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
सम्येि तनवास हक्ि सांघ प्रायोिि सभम फाऊां डशेन या सांस्तथेचे “सम्यि तनवास हक्ि सांस्तथा” 

(िन-सन अपना घर) या योिनेंतगमत नागररिाांची फसवणूि िरण्यात आल्याबाबत 
(१२)  ७४२६० (२०-०४-२०१७).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), अॅड.आसशर् शलेार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सम्येक कनवास हक्क सींघ रमाायोजक मभम र्ाऊीं डसेन या सींथाथेचे “सम्यक कनवास हक्क 
सींथाथा” (जन-सन ैपना घर) या योजनेंतगशत ०% डाऊनपेमें्, ७% व्याज, १००% कजश, ३२५ 
चौ.मी कररता ७५० रु दरमहा डोनेसन भरून थावत:च ेघर ममळववण्याचे आममष दाखवून सदर 
सींथाथेने नागररकाींची र्सवणूक केल्याचे कनदसशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, सदर सदकनका नोंदणीसाठी सींथाथनेे नागररकाींकडून ११०० रु रोख घेतले 
ैसल्याचेही कनदसशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ैसल्यास, उक्त रमाकरणी चौकसी करून कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१७) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) उक्त रमाकरणी समथश पोलीस था्ेसन, पुणे येथे गु.र.नीं.०९/२०१५, भा.दीं.वव. कलम ४०६, ४२० 
रमामाणे म कुर ववठ्ठल सुयशवींसी, सींथाथापक सम्यक कनवास हक्क सींघ, मभम र्ाऊीं डसेन याींचे 
ववरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन््याच्या तपासात सदर गहृरमाकल्प सींथाथेने ४७० 
नागररकाींची रु.४,६२,३४,२०५/- इतक्या रुपयाींची र्सवणूक केल्याच ेकनषपन्न झाले आहे. 
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     सदर गुन््यातील आरोपीचा कसोसीन ेसो  घेतला ैसता तो ममळून आलेला नाही. सदर 
गुन््याची तुतश “ै” वगश समरी मींजुर होणे कामी ददनाींक १४/०६/२०१७ रोजी ैहवाल 
पाठववण्यात आला आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 
गोरेगाव (मुांबई) येधील कफल्टरपाडा येथ ेिाांभळी मैदानात रॉबबननस आर-४४ हे हेसलिॉप्टर 

िोसळून एिा व्यक्तीचा मतृ्य ूव तीन िण िखमी झाल्याबाबत 
  

(१३)  ७४३०९ (२०-०४-२०१७).   श्री.सरदार ताराससांह (मलुुांड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाव (मुींबई) येथील कर्ल््रपाडा येथ े जाींभळी म दानात दपुारी रॉत्रबनन्स आर-४४ हे 
हेमलकॉप््र कोसळून एका व्यक्तीचा मतृ्यू व तीन जण गींभीर जखमी झाल्याचे ददनाींक ११ 
डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्या समुारास कनदसशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, सदर हेमलकॉप््र मूळचे पवनहींस कीं पनीच्या मालकीचे ैसनू ैमल एव्हीएसन 
या खाजगी कीं पनीने ते ववकत घेऊन खाजगी उड्डाणासाठी त्याचा वापर करीत ैसल्याच े
तपासात कनषपन्न झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ैसल्यास, ैमन एव्हीएसन कीं पनीने व्यवसाय करण्याची परवानगी कें द्र वा राज्य 
सासनाकडून न घेता, सासनास कर न भरता, हेमलकॉप््रचा ववमा न उतरववता, हेमलकॉप््रची 
देखभाल वळेच्यावळेी न करता मुदतबाहय हेमलकॉप््रचा वापर कररत ैसल्याचेही कनदसशनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ैसल्यास, उक्त रमाकरणी डी.जी.सी.ए. याींचेमार्श त ैपघातग्रथात हेमलकॉप््रची तपासणी 
करण्यात आली आहे काय, तपासात काय कनषपन्न झाले आहे व त्यानुषींगाने सासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवशसा ारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१७) :(१) सदरहू रमाकरणी ददनाींक ११ डडसेंबर, २०१६ रोजी 
झालेल्या हेमलकॉप््र दघुश् नेमध्ये कतन व्यक्तीींचा मतृ्य ु झालेला ैसून एक व्यक्ती जखमी 
झालेला आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) सदर रमाकरणाचा डी.जी.सी.ए. (Director General Civil Aviation) याींचेमार्श त 
ैपघातग्रथात हेमलकॉप््रची तपासणी करण्यात आलेली आहे. 
(५) रमाश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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मुांबई येथील इांडडिा रेमेडीि सलसमटेड िां पनीची ७५ लाखाांची फसवणूि िरण्यात आल्याबाबत 
  

(१४)  ७४५२८ (२१-०४-२०१७).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील इींडडका रेमेडीज मलमम्ेड कीं पनीन ेतयार केलेल्या औष ाींच ेउत्पादन बाजारात 
पोहचववणारे नागपूर पररसरातील ददनेसचींद्र गुप्ता याींच्या चींद्रा एन््ररमाायजेस या सींथाथनेे बोगस 
इ-मेल आयडी तयार करुन ददनाक ३ एवरमाल, २०१४ ते ददनाींक २ मे, २०१६ या कालाव ीत 
वेळोवेळी आडशर देवनू ैींबाझरी नागपूर, जवाहरनगर भींडारा, चींद्रपूर तसेच मममल्री हॉस्थाप्ल, 
कामठी येथ े कमी दरात औष  े पुरववल्याचे कागदोपिी बनाव्ररत्या दाखवून ७५ लाखाींची 
र्सवणूक केल्याचे ददनाींक  २८ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या समुारास कनदसशनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) ैसल्यास, उक्त कीं पनीने वाडी पोलीस ठाण्यामध्ये लेखी तक्रार केली ैसूनही ैदयाप 
कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ैसल्यास, उपरोक्त रमाकरणी सासनाने सखोल चौकसी केली आहे काय, चौकसीच्या 
ैनुषींगाने सींबध तावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे व त्याचा तपमसल काय 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१७) :(१) होय, हे ैींसत: खरे आहे. 
(२) व (३) सदर रमाकरणातील आरोपी नामे ददनेस गुप्ता हे चींदा इींन््ररमाायजेस च ेमालक ैसून 
ते इींडडको रेमडीज मलमम्ेड कीं पनीचे च ेडडथारब्यु्र ैसुन त्याींनी ऑडशनन्स रॅ्क््री व ममल्री 
हॉस्थाप्ल च ेबनाव् ऑडशर कॉपी तयार करुन ती खरी आहे ैस ेभासवून त्याचा वापर केला 
व कीं पनीकडून सरकारी हॉस्थाप्लच्या नावाने कमी दरात औष ी मागणी करुन ती औष  े
दसुरीकड े ववक्री करुन कीं पनीची ७५ लाख रुपयाींची र्सवणुक केली या कारणाथातव कर्याशदीच े
तक्रारीवरुन वाडी पो.ठाणे येथे ैप क्र.२५/२०१७ कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१ भादींवव ैन्वये 
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच सदर गुन्हयातील आरोपी नामे ददनेस चींद्रा गुप्ता 
याींन ेमा.न्यायालयात ै्क पूवश जामीनाबाबत ैजश दाखल केला ैसुन, सदरचा गुन्हा पोलीस 
तपासावर आहे. 
     तसेच चींद्रपूर/भींडारा स्जल्हयात सदर रमाकरणी र्सवणूकीबाबत गुन्हे/तक्रारी दाखल नाहीत. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील मुांबई तसेच ठाणे शहरात मटक्यावर बांदी असतानाही  
धचट्टी मटिा खेळला िात असल्याबाबत 

 

(१५)  ७५५१५ (२१-०४-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप), प्रा.वर्ाम गायिवाड (धारावी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील मुींबई तसेच ठाणे सहरात म्क्यावर बींदी ैसताना काही भागात म्का हा 
धचट्टी म्क्याच्या रूपान ेखेळला जात ैसून कनश्चलीकरणानींतर नो्ाींची ी्ंचाई ैसल्यामुळे 
धचट्ठीवर स्जींकलेली रक्कम मलहून ददली जाऊन पुन्हा ती रक्कम म्क्यावर खेळता येत 
ैसल्याचा रमाकार ैनके दठकाणी सुरु ैसल्याच े ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्या 
दरम्यान कनदसशनास आले ैसून सदर रमाकरणी मादहती घेवून कारवाई करण्यात येईल ैस ेसह 
आयुक्त, कायदा व सुव्यवथाथा याींनी साींधगतले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) ैसल्यास, मुींबई तसचे ठाणे सहरात सुरु ैसलेला म्क्यावर थाथाकनक पोमलसाींकडून 
कोणतीच कारवाई होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ैसल्यास, उपरोक्त रमाकरणी चौकसी करुन आरोपीींवर कोणती कडक कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१७) :(१) सहपोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवथाथा), बहृन्मुींबई 
याींनी याबाबत चौकसी करुन कायदेसीर कारवाई करण्याबाबत वेळोवळेी सुचना ददलेल्या आहेत. 
परींतू ैसारमाकारचा म्का मुींबई सहरामध्ये कोठेही सुरु ैसल्याचे आढळून आलेले नाही.  
     तथावप,  या रमाकारच्या घ्ना ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील पररमींडळ ४ उल्हासनगर 
हद्दीत घडलेल्या आहेत.    
(२) सदरहू रमाकरणी ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील पररमींडळ-४, उल्हानगर हद्दीत सन २०१६ व 
२०१७ मध्ये खालील रमामाणे कारवाई करण्यात आलेली आहे. 

कालाव ी दाखल गुन्हे ै्क आरोपी सींख्या दोषारोप दाखल गुन्हे सींख्या 
सन २०१६ ३६ १३३ २९ 

दद. १.१.१७ त े
३१.५.१७ 

१३ ४४ २ 

(३) व (४) रमाश्न उद् ावत नाही. 
___________ 

  
१० हेक्टरपेिा िमी आरािी असलेल्या िमीनीच ेरहहवासी वापरासाठी अधधग्रहण  

िरण्यासाठी शासनाच ेस्तपष्ट्ट तनदेश नसल्याबाबत 
(१६)  ७५६३० (२०-०४-२०१७).   श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), 
श्री.वविय रहाांगडाले (ततरोडा), श्री.िृष्ट्णा गिबे (आरमोरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर रमाादेमसक कनयोजन व नगर रचना ैध कनयम १९६६ चे कलम १५४ ैन्वये 
कनदेस देऊन जमीन वापराच्या बदलामध्ये रे्रबदल करण्याच्या रमाकक्रयेत सासन कनणशय 
क्र.द्पीएस. १३-नवव/१५/४९क्र.रमा./१८१५, मींिालय,मुींबई ददनाींक ०४.०१.२०१६ च्या पररमसष्-ै 
मध्ये दसशववल्यारमामाणे काही मुदे्द सु ारीत करण्याचा कनणशय सासनाने घेतला होता, हे खरे आहे 
काय,   
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(२) ैसल्यास, सदर पररमसष्-ै म ील ैनुसूची-मुद्दा/ ड१ ैन्वये रदहवासी वापरासाठी 
जमीनीचे के्षि ैध ग्रहण करताना छाननी सममतीन ेसवशसा ारणपणे १० हेक््र ते २५ हेक््र 
पयतंचे के्षि ववचारात घ्यावे ैसे नमुद ैसल्याच ेददसून येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) ैसल्यास, जर १० हेक््रपके्षा कमी आराजी ैसलेल्या जमीनीच े रदहवासी वापरासाठी 
ैध ग्रहण करण्यासाठी सासनाचे थापष् कनदेस नसल्यामुळे ैसा जमीनी ैध ग्रहण 
करण्यासाठी सासनान ेकायशवाही केली आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१७) :(१) होय, महाराषर रमाादेमसक कनयोजन व नगर रचना 
ैध कनयम १९६६, ैन्वये मींजूर केलेल्या रमाादेमसक योजनेतील रमाथातावामध्ये वेळोवळेी कराव्या 
लागणाऱ्या रे्रबदला सींदभाशने करावयाची कायशपध्दती सासनाने दद.०६/०५/२०१५ रोजीचे कनदेस 
क्र.द्पीएस-१८१५/रमा.क्र.४९/१५/नवव-१३, ैन्वये कनस्श्चत केलेली आहे.  सदर रमाकक्रया ैध क 
कनयोजनपुणश, पारदसशक व ैध क वथातुकनषठ होण्याच्या दृस्ष्कोनातून सासनान े
दद.११/०६/२०१५ रोजी उक्त ैध कनयमाच े कलम-१५४ ैन्वये कनदेस देवुन कायशपध्दती व 
कनकष कनस्श्चत केलेले आहेत.  उक्त कनदेसातील काही मुदे्द सासनाने दद.०४/०१/२०१६ रोजीच्या 
सासन कनणशयादवारे सु ारीत केलेले आहेत. 
(२) सवशसा ारणपणे छाननी सममतीने रे्रबदल रमाथातावाबाबत १० हे ते २५ हे. पयतंच ेएकसींघ, 
एकसामाईक ैस े के्षि ववचारात घेणेबाबत तसेच ैसे कनकष लावताींना त्यामध्ये ककमान/ 
कमाल के्षिामध्ये ककरकोळ बदल (+ / - ०.५ हे. पयतं) ववचारात घेता येईल ैस ेनमूद आहे.  
(३) १० हे. पेक्षा कमी के्षिाचे रमाथाताव ैकतसय ैपवादात्मक पररस्थाथतीत जसे के्षिर्ळाच्या 
वाढीला न सधगशक नदी, नाले, रथाते, डोंगर इ. मळेु आलेली बीं न े ककीं वा सवश बाजूींनी ववकास 
झाला ैसल्यान ेजागेच्या वाढीस आलेल्या मयाशदा ैसा रमाकारच्या ैपवादात्मक पररस्थाथतीत 
पररपिकातील इतर कनकषाींची पतूशता होत ैसल्यास तसचे जागेच्या आजूबाजसू मुलभूत 
सुवव ा उपलब्  ैसल्यास  ैसा के्षिाच े रे्रबदल रमाथाताव करणे आवश्यक आहे, ैसे 
सममतीचे मत झाल्यास ैसे रमाथाताव पूवशमान्यतकेररता सासनाकड े सादर करावेत, सासनाने 
सींमती ददल्यास पुढील कायशवाही सममतीच्या थातरावर करावी. ैसे सासनान े दद.०४/०१/२०१६ 
रोजीच्या कायशपध्दतीमध्ये थापष् केलेले आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

किनवट (जि.नाांदेड) येथील मुळझरा तलावातील िॅनालची दरुुस्तती िरण्याबाबत 
  

(१७)  ७६४३६ (१५-०४-२०१७).   श्रीमती असमता चव्हाण (भोिर) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ककनव् (स्ज.नाींदेड) येथील मुळझरा तलावात मुबलक पाणीसाठी ैसुनही कॅनाल 
दरुुथातीच्या नावाखाली पा्बीं ारे ववभाग पाणी सोडण्यास दलुशक्ष करत ैसल्याचे ददनाींक ७ 
जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या समुारास कनदसशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) ैसल्यास, सदर कॅनाल दरुुथाती करण्याच े लेखी आश्वासन सेतकऱ् याींना देऊनही ैनेक 
मदहन्याचा कालाव ी उल्ूनही सदरहू कॅनाल दरुुथाती केली नसल्याने पा्बीं ारे ववभागाच्या 
दलुशक्षामुळे मुळझरा, कोल्हारी, भीसी या तीन गावाींच्या सेतकऱ् याींचा रब्बी हींगाम वाया जाणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ैसल्यास, याबाबत सासनान ेचौकसी केली आहे काय व चौकसीनुसार कॅनालची दरुुथाती 
करण्याबाबत व दरुुथाती करण्यास दलुशक्ष करणाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत सासनान ेकोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीर् महािन (३१-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही. मळुझरा तलावातून रब्बी हींगामासाठी 
पाणी आवतशन देण्यासींदभाशत मुळझरा, मभसी व कोल्हारी येथील सतेक-याींचे कनवेदन 
दद.१३.१२.२०१६ रोजी रमााप्त झाले ैसून कनवेदनाकड े कोणतेही दलुशक्ष न करता मुळझरा 
तलावातून दद.१८.०१.२०१७ रोजी पाणी सोडण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     भराव कामातून होणारा ैल्प पाझर थाींबववण्याचे दृष्ीकोनातून आवश्यक काम ेकरुन 
पाणी कालव्यात सोडण्यात आले.रब्बी हींगाम २०१६-१७ मुळझरा रमाकल्पाच्या दद.१५.१०.२०१६ 
च्या उपलब्  पाणीसाठया नुसार २०० हे. मसींचनाच ेउदद्दष् होते. रब्बी हींगामा ैखेर रमाकल्पात 
मोजणीैींती १५९ हे. मसींचन झाले आहे. त्यामुळे उपरोक्त तीन ही गावातील सेतक-याींचा रब्बी 
हींगाम वाया गेलेला नाही.  नादरुुथात कालवा लाींबीतील (मा.क्र.१ व २) भराव कामे २०१७-१८ 
वषाशत याींत्रिकी ववभागाकडून करण्याचे कनयोजन आहे.  
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर जिल््यातील ववसापूर येथील ववश्रामगहृात पाणी  
तनयोिनाबाबत आयोजित िरण्यात आलेली बैठि 

(१८)  ७६६३१ (१७-०४-२०१७).   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.राणािगिीतससांह पाटील (उस्तमानाबाद) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ैहमदनगर स्जल््यातील ववसापूर येथील सासकीय ववश्रामगहृात कुकडीच ेसींथाथापक याींच्या 
ैध्यक्षतेखाली पाणी कनयोजनाबाबत माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ब ठक 
आयोस्जत करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, सदर ब ठकीस कोणकोणते ैध कारी उपस्थाथत होते तसेच या ब ठकीत 
कोणकोणते कनणशय घेण्यात आले व सदर कनणशयाची ैींमलबजावणी करणेबाबत सासनान े
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीर् महािन (२७-०७-२०१७) :(१) होय. ददनाींक १५.१२.२०१६ रोजी सासकीय ववश्रामगहृ, 
ववसापूर, ता.श्रीगोंदा येथे ववसापरू मध्यम रमाकल्पाच्या कालवा सल्लागार सममतीची ब ठक 
श्री.स.ुना.कोळी, ैध्यक्ष, कालवा सल्लागार सममती (ववसापूर रमाकल्प) तथा कायशकारी ैमभयींता 
याींचे  ैध्यक्षतेखाली सींपन्न  झाली. 
(२) सदर बैठकीस ैध्यक्ष, कालवा सल्लागार सममती  तथा कायशकारी ैमभयींता, कुकडी 
पा्बीं ारे ववभाग क्र.२, श्रीगोंदा, उपववभागीय ैध कारी, कुकडी पा्बीं ारे उपववभाग क्र.५ 
श्रीगोंदा,  साखाध कारी ,ववसापूर मसींचन साखा, बेलवींडी व साखाध कारी ,ववसापूर  रण 
साखा,बेलवींडी  हे  ैध कारी  उपस्थाथत होते.   
   ब ठकीत घेण्यात आलेल्या कनणशयाच्या ैनुषींगाने खालीलरमामाणे कायशवाही करण्यात आली 
आहे :- 
  (१) ववसापूर कालव्याच्या सा.क्र.० ते १३.५०० कक.मी. दरम्यानच्या लाींबीतील 
ैथातरीकरणाच्या कामासाठी ैींदाजपिक तयार करण्याची कायशवाही के्षिीय थातरावर रमागतीत 
आहे.  
  (२) रमाकल्पाच्या लाभके्षिातील सवश पाणी वापर सींथाथाींना त्याींच्या कायशके्षिात सवश चाऱ् याींची 
दरुुथाती पूणश करण्याबाबत के्षिीय थातरावरुन कळववण्यात आले आहे. 
  (३) ववसापूर कालवाच्या धचींभळा चारीला ववसापूर कालवाच्या आवतशना दरम्यान पाणी 
सोडण्यात आले आहे. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर शहरात हद्दवाढीचा तनणमय होण्यासाठी स्तवतांत्र वविास प्राधधिरण  
स्तथापन िरण्याचा प्रस्तताव 

(१९)  ७६९४१ (२१-०४-२०१७).   श्री.रािेश िीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर सहराच्या हददवाढीला ववरो  झाल्यानींतर सहर व ग्रामीण भागाच्या समतोल 
ववकासासाठी कोल्हापूरला थावतींि ववकास रमााध करण थाथापन करण्याचा रमाथातावासींदभाशतील 
स्जल्हाध काऱ् याींचा ैहवाल सासनास रमााप्त झाला आहे काय, 

(२) ैसल्यास, उक्त ैहवालाच ेसवशसा ारण थावरुप काय आहे, 
(३) ैसल्यास, सहराची हददवाढीसींदभाशत तात्काळ कनणशय व्हावा याकररता सासन थातरावर 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१७) :(१) होय. स्जल्हाध कारी, कोल्हापूर याींनी सदर ववषयी 
त्याींचा ैहवाल  दद. १०/०१/२०१७ रोजी सासनास सादर केला आहे.  
(२) उक्त ैहवालानुसार कोल्हापूर स्जल््यातील ४२ गाव,े कोल्हापूर महानगरपामलका के्षि, 
कागल नगर पररषद के्षि, आणण वडगाव नगर पररषद के्षि या सवांचा समावेस ैसलेल्या 
के्षिाकररता के्षि ववकास रमााध करण (Area Development Authority) सासनान े थाथापन 
करावे ैसी मसर्ारस स्जल्हाध कारी, कोल्हापूर याींनी सासनास केली आहे. 
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(३) व (४) सदर रमाथातावामध्ये महाराषर रमाादेमसक कनयोजन व नगर रचना ैध कनयम, १९६६ 
चे कलम ४२ क च े उप कलम (१) व (२) नुसार कोल्हापूर नागरी ववकास के्षि घोषीत 
करण्याची व उक्त ैध कनयमाच्या कलम ४२ ग च ेउप कलम (१) व (३) नसुार उक्त नमूद 
के्षिाकररता कोल्हापूर नागरी के्षि ववकास रमााध करण घोवषत करण्याची कायशवाही नगर ववकास 
ववभागाकडून सुरु आहे. 

___________ 
  
िरमाळा (जि.हहांगोली) येथील बायपास चौिातील उड्डाणपूलाचे िाम प्रलांबबत असल्याबबत 

  

(२०)  ७७१०१ (२१-०४-२०१७).   डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय सावमितनि बाांधिाम (सावमितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) करमाळा (स्ज.दहींगोली) येथील बायपास चौकातील उड्डाणपूलाचे काम रमालींत्रबत ैसल्यान े
या पररसरात मोठ्या रमामाणात वाहतूकोंडी होत ैसून ैनकेवेळा येथे लहान मोठे ैपघात होत 
ैसल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान कनदसशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) ैसल्यास, सदरहू उड्डाणपूलाचे रखडलेले काम त्वरीत पूणश करण्याबाबत सासनाने कोणती 
तातडीची कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०८-२०१७) :(१) करमाळा (स्ज.सोलापूर) येथील करमाळा बायपासवरील 
बासी चौकातील सबवेचे काम ैपणूश आहे. माि ैपघात झाल्याचे कनदसशनास आलेले नाही. 
(२) सबवेचे काम ैपूणश काम पूणश करण्याबाबत उदयोजकास सूधचत करण्यात आले आहे. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ततवसा (जि.अमरावती) तालुक्यातील गुरुिुां ि उपसा ससांचन मोझरी  
योिनेची िाम ेपुणम िरण्याबाबत 

(२१)  ७७२२३ (१५-०४-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कतवसा (स्ज.ैमरावती) तालुक्यातील गुरुकुीं ज उपसा मसींचन मोझरी  या योजनेला ददनाींक 
१३ जुल , २००९ रोजी वा त्यासुमारास मान्यता ममळूनही या योजनेतील कामे ैदयापही 
रमााथममक थातरावरच ैसल्यान े या योजनेतील ववलींबाबाबत थाथाकनक लोकरमाकतकन ीनी 
मा.जलसींपदा मींिी याींना ददनाींक २१ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास कनवेदन ददले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 

(२) ैसल्यास, याबाबत सासनान ेचौकसी केली आहे काय, 
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(३) ैसल्यास, चौकसीनुसार सदर योजनेची काम ेतात्काळ पूणश करण्याबाबत सासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महािन (३१-०७-२०१७) :(१) होय. 
     गुरुकुीं ज उपसा मसींचन योजना ही उध्वश व ाश रमाकल्पाींतगशत रमाथाताववत ैसून सदर 
रमाकल्पास ददनाींक १३/७/२००९ रोजी चतुथश सु ारीत रमासासकीय मान्यता ममळालेली आहे. 
(२) व (३) सदर काम उपसा मसींचन योजनेच ेैसल्यामुळे उपसा मसींचन योजनेची परीगणके 
थाथायी सममती मार्श त ैींकतम केली जातात. योजनेच्या पींपगहृाच ेदठकाणी ववमसष् भुथातरामुळे 
पायाच े [foundation] सींकल्पनात ैडचणी कनमाशण झाल्या. त्यामळेु योजनेसाठी सबमसीबल 
पींप, हॉरीझााँ्ल स्थापल्् केसीींग पींप व व्ह्ीकल ्बाशईन पींप ैसे वववव  रमाकार व त्यामुळे 
होणारे बदल तपासण्यात आले व दद. ७/१०/२०१६ च्या थाथायी सममतीच्या ब ठकीत ३ नग व्ही. 
्ी. पींप (५९५ ैश्वसक्ती रमात्येकी) ैींकतम करण्यात आली. त्यानुसार  ददनाींक २१/३/२०१७ रोजी 
मध्यवती सींकल्पधचि पींपगहृाचा सवश सा ारण आराखडा रमााप्त झाला आहे. या योजनेची ५०४० 
मी. ची सींपूणश उध्वश गामी नमलका जमीनीमध्ये ्ाकण्यात आली आहे. पींपगहृाचे काम माहे 
१२/२०१७ पयतं पूणश करण्याचे कनयोजन आहे. पींपाचे काम याींत्रिकी ववभागामार्श त तसेच ३३ 
केव्ही एक्सरमाेस कर्डर व कळयींिाचे काम ववदभश जलववदयुत व उपसा मसींचन ववभागामार्श त 
माहे ३/२०१८ पयतं पूणश  करण्याचे कनयोजन करण्यात आले आहे. मसींचन के्षि ववकमसत 
करण्यासाठी सदर काम बींद नमलका ववतरण रमाणालीव्दारे करण्याच ेकनयोस्जत आहे. जुन २०१८ 
ैखेर ३५०० हे. मसींचन क्षमता व उवशरीत ३६०९ हे. मसींचन क्षमता माहे जून-२०१९ ैखेर 
कनमाशण करण्याचे कनयोजन आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई येथे महहला गुनहेगाराांची सांख्या वाढत असल्याबाबत 
  

(२२)  ७७२८२ (२१-०४-२०१७).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आसशर् शेलार (वाांदे्र 
पजश्चम), िॅप्टन आर.तसमल सले्वन (सायन-िोळीवाडा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईत गत सहा वषाशत १८ हजार ४११ मदहलाींना वववव  गुन््याींखाली पोमलसाींकडून ै्क 
करण्यात येवून मदहला गुन्हेगाराींच्या सींख्येत ११ ्क्क्याींनी वाढ झाल्याचे कनदसशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, मदहला गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी मदहलाींसाठी ववसेष सेल थाथापन 
करूनही पोलीस दलाला यावर कनयींिण ठेवण्यास ैपयस आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ैसल्यास, उक्त रमाकरणी चौकसी करुन सासनाकडून कोणती ठोस कायशवाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१७) :(१) बहृन्मुींबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कायशके्षिात वववव  
गुन्हयाखाली पोलीसाींकडून ै्क करण्यात आलेल्या मदहला गुन्हेगाराींची  साींस्ख्यकी मादहती 
खालीलरमामाण ेआहे. 

सन अटि महहला गुनहेगार 
 भा.द.वव. गुनहयाांखली इतर गुनहयाांखली 

२०१० २१२७ ११०४ 
२०११ २५९९ ११४२ 
२०१२ २५३८ ६६४ 
२०१३ ३११५ १०१२ 
२०१४ ३८३४ ६१९ 
२०१५ ४३९७ १०६९ 
२०१६ 

(सदर आकडवेारी 
ैींतररम थावरुपाची आहे.) 

३३०५ ९६० 

     सन २०१५ च्या तुलनेत सन २०१६ मध्ये ै्क करण्यात आलेल्या मदहला गुन्हेगाराची 
सींख्या घ्त आहे. 
     सन २०१० ते २०१५ या सहा वषांच्या कालाव ीत भा.द.वव गुन्हयाींखाली ै्क करण्यात 
आलेल्या एकुण मदहला गुन्हेगाराींची सींख्या ही १८,६१० इतकी होते. सन २०१४ च्या तुलनेत 
सन २०१५ मध्ये भा.द.वव गुन्हयाींखाली ै्क करण्यात आलेल्या एकुण मदहला गुन्हेगाराींची 
सींख्या ही ५६३ ने वाढ झालेली आहे. 
(२) सदरहू रमाकरणी मदहला गुन्हेगारीला आळा घालणेकरीता ववसेष सेल थाथापन करण्यात 
आलेले नाही. तथावप, बहृन्मुींबई पोलीस दलाकडून सवश रमाकारची गुन्हेगारी रोखणेकरीता 
सातत्याने व कनयममत रमायत्न करण्यात येतात. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

चौिे (ता.मालवण, जि.ससांधुदगूम) येथील ववदभम िोिण ग्रामीण बिेँच्या शाखेत  
सुवमणिाराच्या साथीने अपहार िेल्याबाबत 

  

(२३)  ७७४४७ (२१-०४-२०१७).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.ियप्रिाश मुांदडा 
(बसमत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चौके (ता.मालवण, स्ज.मसीं ुदगूश) येथील ववदभश कोकण ग्रामीण बाँकेच्या साखेत 
सुवशणकाराच्या साथीन ेसुमारे २२ कजशदाराींनी ७० लाख रुपयाींहून ैध क रक्कमेचा ैपहार केला 
ैसल्याच े ददनाींक २० डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास कनदसशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) ैसल्यास, बाँकेचे साखाध कारी याींच्या तक्रारीवरुन सुवणशकारासह नऊ जणाींवर भादींवव 
कलम ४२० ैन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ैसल्यास, सदर र्रार सुवणशकार आणण त्याची पत्नी याींचा ठावदठकाणा मादहत ैसून 
सुध्दा पोलीसाींकडून कोणत्याही रमाकारची सक्षम कारवाई होत नसल्याचे कनदसशनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) ैसल्यास, उक्त रमाकरणी सासनथातरावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
तसेच र्रार आरोपीला पकडण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१७) :(१) चौके (ता.मालवण, स्ज.मसीं ुदगूश) येथील ववदभश कोकण 
ग्रामीण बाँकेच्या साखेत सुवणशकाराच्या साथीने २४ कजशदाराींनी ५३,९५,२००/- रुपये इतक्या 
रक्कमेची र्सवणूक केली ैसल्याचे ददनाींक १९.०१.२०१७ रोजी कनदसशनास आले आहे. 
(२) सदर रमाकरणी ववदभश कोकण ग्रामीण बाँक साखा चौके चे ब्राँच मॅनेजर याींच्या तक्रारी वरुन 
सुवणशकारासह २५ जणाींवर भा.द.वव. ४२० रमामाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
     सदर रमाकरणी बाँकेच ेसाखा ैध कारी याींच्या कर्याशदीवरुन मालवण पोलीस ठाणे येथ े१० 
आरोपीींववरुध्द गुन्हा रस्जथा्र नीं.७/२०१७ भा.द.वव. कलम ४२०,४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ तसेच 
तदनींतर आणखी १५ आरोपी ववरुध्द मालवण पोलीस ठाणे येथ े गुन्हा रस्जथा्र नीं.८/२०१७ 
भा.द.वव. कलम ४२०,४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ३४  ैन्वये दोन गुन्हे नोंद करण्यात आले आहे. 
उपरोक्त नमुद दोन्ही गुन्हयातील एकुण २५ आरोंपीप की २४ आरोपीींना ै्क करण्यात आलेली 
आहे. तर सुवणशकाराची र्रारी पत्नी हीचा सो  घेण्याची कारवाई चालू आहे. 
(५) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबवली (जि.ठाणे) पररसरात ऑन लाईनच्या माध्यमातून अनेि  
नागरीिाांचे बॅि खात्यातनू समुारे ९ लाख रुपये गायब झाल्याबाबत 

  

(२४)  ७७५०९ (२१-०४-२०१७).   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंत्रबवली (स्ज.ठाणे) पररसरात ऑन लाईनच्या माध्यमातून सन २०१५ ते २०१७ 
पयतं ैनेक नागररकाींचे बकॅ खात्यातून समुारे ९ लाख रुपये परथापर गायब झाल्याची तक्रार 
द्ळकनगर पोलीस ठाण,े डोंत्रबवली येथ े माहे जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या दरम्यान 
नोंदववण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ैसल्यास, उक्त रमाकरणी तपास करुन आरोपीींना पकडण्यात यस आले आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१७) :(१) व (२) ैींसत: खरे आहे. 
     सदरहू रमाकरणी ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील कल्याण पररमींडळ ३ हद्दीतील द्ळकनगर 
पोलीस था्ेसनच्या कायशके्षिात एका तक्रारदाराच्या खात्यातील ९,५४,३३५/- रुपये ैज्ञात इसमान े
ैपहार केल्यारमाकरणी द्ळकनगर पो.था्े. गु.र.क्र. I७/२०१७ भा.द.वव.कलम ४२० सह आय्ी 
ॲक्् ६६(क), (ड) रमामाणे दद. २०.०१.२०१७ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
     सदरचा गुन्हा तपासाध न आहे.  
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
मौि ेवनसगाांव व ब्राम्हणगाांव वनस (ता.तनफाड, जि.नासशि) येथील वपण्याच्या पाण्यासाठी 

पालखेड डावा िालव्यास एस्तिेप ववतररिा मांिूर िरणेबाबत 
  

(२५)  ७८१७० (१७-०४-२०१७).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.छगन भुिबळ (येवला) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौज ेवनसगाींव व ब्राम्हणगाींव वनस (ता.कनर्ाड, स्ज.नामसक) येथील वपण्याच्या 
पाण्यासाठी पालखेड डावा कालव्यास एथाकेप ववतररका मींजूर करण्याची थाथाकनक 
लोकरमाकतकन ीनी माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान सासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) ैसल्यास,सदर मागणीनुसार रमाथाताव सादर करण्याचे सासनाने मुख्य ैमभयींता,जलसींपदा 
याींना ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास कनदेस ददलेले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 

(३) ैसल्यास,सदर कनदेसनुसार सासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महािन (३१-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. दद.१३.०१.२०१७ च्या पिावर मा.मींिी जलसींपदा याींनी उधचत कायशवाही करावी ैसा 
सूचना ददलेल्या आहेत. 
(३) सदर कनदेसानुसार सासनाच्या रमाचमलत  ोरणानुसार कायशवाही करण्याच्या सूचना कायशकारी 
सींचालक, गोदावरी मराठवाडा पा्बीं ारे ववकास महामींडळ, औरींगाबाद याींना ददलेल्या आहेत. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही.   

___________ 
  

चांद्रपूर स्तथातनि गुनहे शाखेने सापळा रचून एिा वाहनातून दोन सोनयाचे बबस्तिीट, दोन 
मोबाईल व रोख रिम मारुती गाडीसह १० लाखाचा मुददेमाल िप्त िेल्याबाबत 

  

(२६)  ७८७३० (२१-०४-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चींद्रपूर थाथाकनक गुन्हे साखेन ेसापळा रचून एका वाहनातून दोन सोन्याचे त्रबथाकी्, दोन 
मोबाईल व रोख रकम मारुती गाडीसह एकूण १० लाखाचा मुददेमाल जप्त केल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या दरम्यान कनदसशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, सदर रमाकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय, ैसल्यास, त्यात काय 
आढळून आले व तदनुसार कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१७) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
सदर रमाकरणी तीन इसमाींववरुध्द त्याींच्या सींसयाथापद हालचालीवरुन पोलीस ठाण े रामनगर, 
स्ज.चींद्रपूर येथ े दद. २९/१२/२०१६ रोजी र्ौ.रमा.सीं. कलम ४१(१) (ड), सह कलम १२४ म.ुपो. 
कायदा ैन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर आरोपीस मा न्यायालयान े जामीन 
मींजूर केला ैसून सदर गुन्हा तपासावर आहे.    
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

तळा (जि.रायगड) तालुक्यातील ग्रामीण भागात अवैध दारु ववक्रीच े
 धांदे तिेीत सुरु असल्याबाबत 

  

(२७)  ७८७७४ (२०-०४-२०१७).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) तळा (स्ज.रायगड) तालुक्यातील ग्रामीण भागात राजरोसपणे गावठी दारुच्या भ््या लावून 
ैव   दारु ववक्रीचे  ींदे तजेीत सुरु ैसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
कनदसशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, सदर रमाकरणी सासनान ेचौकसी केली आहे काय, चौकसीत काय आढळून आले 
व त्यानसुार कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१७) :(१) माहे जानेवारी, २०१७ तळा पोलीस ठाण े(स्ज. रायगड) 
येथे ैव   दारु ववक्री सींदभाशत म. रमाोव्ही. कायदयान्वये ०१ गुन्हा दाखल ैसून त्यामध्ये १० 
मल्र तयार गावठी हातभट्टीची दारु ककीं मत रुपये ५००/- चा माल जप्त करण्यात आलेला आहे. 
(२) उक्त रमाकरणी ैव   दारु ववक्री सींदभाशत तसेच ैव   दारु ींदयाींचे समळु उच्च्न 
करण्यासाठी ववसेष मोहीम राबवनु माहे जानेवारी, २०१७ तळा पोलीस ठाणे मध्ये गु.र. नीं. 
०४/२०१७ म. रमाोव्ही. का. कलम ६५ (खींड) ई ैन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.सदर 
आरोपीता ववरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपि सादर करण्यात आलेले ैसून गुन्हा न्यायरमाववषठ 
आहे.      
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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िाळाचौिी (मुांबई) पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सातत्याने होत असलेल्या  
घरफोडीच्या व चोरीांच्या घटनाांबाबत 

  

(२८)  ७८८१८ (२०-०४-२०१७).   श्री.रािन साळवी (रािापूर), श्री.सुतनल सशांदे (वरळी), 
अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) काळाचौकी (मुींबई) पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सातत्याने घरर्ोडीच्या व चोरीच्या घ्ना 
घडत ैसल्याची गींभीर बाब माहे रे्ब्रुवारी, २०१७ च्या पदहल्या सप्ताहात कनदसशनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ैसल्यास, सदर रमाकरणी सासनाकडून चौकसी करण्यात आली आहे काय, त्यानसुार गत 
दोन वषाशत काळाचौकी पोलीस ठाण्यात घरर्ोडीच्या व चोरीच्या एकूण ककती घ्ना घडल्या 
आहेत आणण त्याप की ककती गुन््याींचा सो  लावण्यात पोमलसाींना यस आले आहे, 
(३) ैसल्यास, उक्त पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घरर्ोडी व चोरीच्या घ्ना रोखण्यासाठी 
सासनाकडून आजतागायत कोणत्या ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) :(१) काळाचौकी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दोन घ्ना 
घडल्या ैसून त्या खालीलरमामाणे आहेत. 
    १) गुरक्र. २६/१७ कलम ४५४, ४५७, ३८० भादवव दाखल ैसून सदरचा गुन्हा महात्मा 
गाीं ी रुग्णालय, मुींबई येथे घडला ैसून रु. २,५६,०००/- इतक्या ककीं मती मालाची चोरी झाली 
आहे. सदर गुन्हा तपासावर आहे. 
    २) गुरक्र. ३४/१७ कलम ४५४, ३८० भादवव दाखल ैसून सदरच्या गुन्हयामध्ये 
डॉ.बी.ए.रोड लालबाग येथे रु.७०,०००/- इतक्या ककीं मतीचे दाधगन े चोरीला गेले आहेत. या 
रमाकरणी एका इममास ै्क केली ैसून त्याचेकडून वेगवेगळया रमाकारचे दाधगने जप्त केले 
आहे. सदरहू रमाकरणी मा. न्यायालयात दोषारोपपि दाखल करण्यात आले आहे. 
(२) गत दोन वषाशत काळाचौकी पोलीस ठाणेमध्ये घडलेल्या  घ्नाींचा ैहवाल पुढील रमामाणे :- 

वषश घरर्ोडी चोरी 
 दाखल उघड दाखल उघड 

२०१५ १९ ९ ११६ ३८ 
२०१६ ५ २ ८७ ३७ 

(३) पोलीस ठाण ेहद्दीमध्ये वायरलेस गाडया तसचे बी् ैींमलदार व ैध कारी याींना जाथातीत 
जाथात रमाभावीपणे गथात करण्याच्या सुचना ददल्या आहेत. 
     नागररकाींना दक्ष राहण्यास साींगुन आपल्या आजुबाजुच्या पररसरात सींसयाथापद व्यक्ती 
आढळुन आल्यास पोलीस हेल्पलाईनवर सींपकश  करण्यास साींधगतले आहे 
     मोहल्ला सममतीच्या मम्ीींग आयोस्जत करुन तसेच तक्रार कनवारणाच्या ददवसी 
नागररकाींना सुट्टीसाठी बाहेरगावी जात ैसल्यास सेजाऱ्याींना मादहती देण्याच्या तसेच आपल्या 
घराच्या सुरक्षक्षततेसींब ी सुचना देण्यात आल्या आहेत. 
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     काळाचौकी पोलीस ठाणे ैमभलेखावरील सराईत गुन्हेगाराींना वारींवार तपासण्यात येत 
ैसते. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यात आरिणाचा अभ्यास िरण्यासाठी ससमती स्तथापन िरण्याबाबत 
  

(२९)  ७९०२८ (२१-०४-२०१७).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आरक्षणाची कोणाला गरज आहे याचा ै्यास करण्यासाठी त्रबगर राजकीय 
सममती थाथापन करण्याचा रमाथाताव सासनाच्या ववचारा ीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, याबाबत सासनान ेकनणशय घेतला आहे, त्याींच ेथावरूप काय आहे, 
(३) ैसल्यास, याबाबत सासनाची भूममका काय आहे ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-८-२०१७) :(१) नाही. 
(२) व (३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उल्हासनगर शहरामध्ये ववस्तथावपत झालेल्या ससांधी बाांधवाांना  
सुधाररत असभलेख उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(३०)  ७९०८६ (१२-०४-२०१७).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पवूम) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हासनगर सहरामध्ये भारत-पाक र्ाळणीनींतर ववथाथावपत झालेल्या मसीं ी बाीं वाींना 
तालुका नगर भमुापन, स्जल्हा भुमापन ैध कारी व ववभागीय नगर भुमापन कायाशलय 
सु ाररत ैमभलेख वारींवार मागणी केल्यानींतरही उपलब्  करून देत नसल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान कनदसशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ैसल्यास, उल्हासनगर येथील ववथाथावपत मसीं ी बाीं वाींना सदर ैमभलेख उपलब्  करून 
देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली आहे तसेच ैमभलेख उपलब्  करून देण्यास ्ाळा्ाळ 
करणाऱ्या सींबींध त ैध काऱ्याींववरुद्ध सासनान ेकोणती कारवाइश केली आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०७-२०१७) :(१) ैसी बाब कनदसशनास आली नाही. 
(२) व (३) रमाश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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मालेगाांव-मनमाड-िोपरगाांव या राज्य मागामची दरुुस्तती िरण्याबाबत 
  

(३१)  ७९१५४ (१५-०४-२०१७).   श्री.पांिि भिुबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय सावमितनि 
बाांधिाम (सावमितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामसक स्जल््यातील मालेगाींव-मनमाड -कोपरगाींव या राज्य मागाशवर दठकदठकाणी खड्ड े
पडून राज्यमागाशची दरुवथाथा झाल्यामुळे वाहन चालकाींना वाहन चालववताींना ैनेक ैडचणीींना 
सामोरे जाव ेलागत ैसल्याच ेकनदसशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, सदर मागाशवरील मनमाड व येवला सहरातील पथदीप बींद ैसून पदपाथ व 
दभुाजकाची दरुवथाथा झाल्याचेही कनदसशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,   
(३) ैसल्यास, याबाबत सासनान ेपाहणी केली आहे काय, 
(४) ैसल्यास, पाहणीच्या ैनषुींगाने सदर मागाशची दरुुथाती करण्याबाबत सासनान े कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०७-२०१७) :(१) ैींसत: खरे आहे. 
(२) ैींसत: खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) याबाबत रमात्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करण्यात आलेली ैसून ववभागामार्श त चोंडा घा् 
कक.मी. ११६/०० ते ११७/०० व १२७/०० ते १३१/५०० व येवला सहरातील सा.क्र.१५२/६०० ते 
१५८/०० या लाींबीतील खड्ड ेभरण्याचे काम रमागतीत आहे. 
     तसेच मध्य दभुाजकातील ववदयुत वाहीनीच्या दरुुथातीचे काम उदयोजकामार्श त 
रमागतीपथावर आहे.  तदनींतर पथददप सुरु राहतील. 
(५) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदगाांव (जि.नासशि) तालुक्यातील नाग्यासाक्या धरणाचा िालवा व िालव्यावरील  
ववतररिा अनेि वर्ाांपासून नादरुुस्तत असल्याबाबत 

  

(३२)  ७९२८६ (२०-०४-२०१७).   श्री.पांिि भिुबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदगाींव (स्ज.नामसक) तालकु्यातील नाग्यासाक्या  रणाचा कालवा व कालव्यावरील 
ववतररका ैनेक वषांपासून नादरुुथात ैसल्यामळेु रब्बी वपकाींसाठी सोडण्यात आलेले आवतशनाचे 
पाणी लाभके्षिातील सतेकऱ् याींच्या सेतीला ममळण्यास ैनेक ैडचणी कनमाशण होवून काही 
सेतकरी पाणी ममळण्यापासून वींधचत रादहले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, नाग्यासाक्या  रणाचा कालवा व कालव्यावरील ववतररकाींची देखभाल व दरुुथात 
करण्याबाबत सासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीर् महािन (३१-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) नाग्यासाक्या मध्यम रमाकल्पाच्या रमाकल्पीय ैहवालानुसार खरीप १२०० हे.व रब्बी १२०० 
हे.इतक्या के्षिाची तरतूद आहे. सन २०१६-१७ मध्ये  रण पूणश भरल्यानींतर रब्बी हींगामात 
रमाकल्पीय १२०० हे. के्षिाप की १०९३.२४ हे. इतके के्षिावर मसींचन झाले आहे. उजवा 
कालव्यावरील ववतरीका क्र.१ वरील जुन ेनादरुुथात दगडी ैथातरीकरणावर उपाय योजना करुन 
गळती व पाणीनास रोखण्याबाबत ैींदाजपिक तयार करण्याची कायशवाही  के्षत्रिय  थातरावर 
रमागतीपथावर आहे. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वरध (ता.राळेगाव) येथील वरध तलावाच ेससांचन िालव्याच्या नादरुुस्ततीमुळे  
शेतिऱ याांच्या शेतापयांत पाणी पोहचत नसल्याबाबत 

  

(३३)  ८००२७ (१५-०४-२०१७).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ पा्बीं ारे ववभागाच्या वर  (ता.राळेगाव)  तलावातून ख रगाव, मोहदरी, सखी, 
कृषणापूर या गावातील सेतकऱ् याींना सेतीच्या मसींचनासाठी उजव्या कालव्यातून पाणी उपलब्  
करुन ददले जात ैसल्याचे ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास कनदसशनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, देखभाल दरुुथाती ैभावी १६ कक.मी लाींबी ैसलेले कालवे नादरुुथात ैसल्यामुळे 
व सींबीं ीत ववभागाचे ैध कारी याींच्या दलुशक्षामळेु मसींचन तलावात उपलब्  ैसलेले पाणी 
सेतक-याींना मसींचनासाठी ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ैसल्यास, याबाबत चौकसी केली आहे काय, 
(४) ैसल्यास, चौकसीनसुार नादरुुथात कालव्याच्या दरुुथातीसाठी कन ी देण्याबाबत व नादरुुथात 
कालव ेतातडीने दरुुथात करण्याबाबत सासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलबाींची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीर् महािन (३१-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) कालवा नादरुुथात ैसल्यामुळे मुख्य कालव्याच ेएकूण १६ ककमी प की ९.५० कक.मी. पयतं 
तलावात उपलब्  ैसलेले पाणी मसींचना करीता देण्यात आलेले आहे. 
(३) सदर नादरुुथात कालव्याची पहाणी करुन आवश्यक उपाययोजना करण्याची कायशवाही के्षत्रिय 
थातरावर रमागतीपथावर आहे. 
(४) मुख्य कालव्याम ील सार्सर्ाई, गाळ गवत काढण,े भराव दरुुथाती इत्यादी काम ेयाींत्रिकी 
सींघ्नेमार्श त रमागतीपथावर आहेत. तसेच बाीं कामाची दरुुथातीची कामे करण्याच े कनयोस्जत 
आहेत. 
(५) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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िोयना धरणातील पाणी महाराष्ट्र राज्य वीि उत्पादि िां पनीला िलववद्युत तनसममतीसाठी 
िमी दराची सवलत हदल्यामळेु राज्याचे झालेले निुसान 

(३४)  ८०१६५ (१९-०४-२०१७).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा), श्री.सांदीपानराव भुमरे 
(पैठण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोयना  रणातून महाराषर राज्य वीज कीं पनीला कोयना जल ववदयुत कीं पनीसाठी 
जलववदयुत उत्पादन करण्यासाठी पाणी उपलब्  करून ददले ैसून इतराींना ज्या दरान े
पाणीपट्टी आकारली जात े त्यापेक्षा ैत्यींत कमी दराने वरील कीं पनीला जलसींपदा ववभागान े
पाणी पुरवले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, या रमाकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय, 
(३) ैसल्यास, चौकसीनुसार नकुसानाची भरपाई व थकबाकी सदर कीं पनीकडून घेण्याबाबत 
सासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीर् महािन (३१-०७-२०१७) :(१) होय. 
     जलसींपदा ववभागाने उभारणी करुन वीज कनममशती करण्यासाठी महाकनममशती कीं पनीकड े
भाडपेट्टीन े हथाताींतरीत केलेल्या कोयना जलववदयुत रमाकल्पासह २७ जलववदयुत रमाकल्पाची 
सु ारीत भाडपेट्टी  कनस्श्चत करण्यासाठी महाराषर वीज कनयामक आयोगाकड ेयाधचका सादर 
करण्यात आली होती. या याधचकेव्दारे या रमाकल्पाींची सु ाररत भाडपेट्टी तसेच वीज कनममशतीसाठी 
वापरण्यात येणाऱ् या पाण्यावर थावाममत्व सुल्क आकारणी रमाथाताववत करण्यात आली होती. 
याधचकेवरील कनणशय देताना महाराषर वीज कनयामक आयोगाने या रमाकल्पाींसाठी भाडपेट्टी मींजूर 
करताना त्यात पाणी वापरावर थावाममत्व सुल्काचा समावेस केलेला नाही. 
     त्यामळेु कोयना  रणाच्या वीज कनममशतीसाठी वापरण्यात येत ैसलेल्या पाण्यावर दर 
आकारणी करण्यात येत नाही.  
(२) रमाश्न उद् ावत नाही. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मराठवाडा ववभागासाठी िलसांधारण आयुक्तालय सुरु िरण्याबाबत 
 

(३५)  ८०२३५ (१९-०४-२०१७).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मराठवाडा ववभागासाठी सक्षम जलसीं ारण आयुक्तालय सुरु करण्याचा कनणशय सासनाने 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, जलसीं ारण आयकु्तालयासाठी आवश्यक ैसलेला कन ी व रमासासकीय बाबी 
यासींदभाशतील रमाथाताव सासनाने उच्चाध कार सममतीसमोर ठेवण्यासाठी ववत्त ववभागाकड ेसादर 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 



वि.स. ३४५ (28) 

(३) ैसल्यास, उच्चाध कार सममतीन ेजलसीं ारण आयुक्तालय सरुु करण्याबाबत काय कनणशय 
घेतला आहे वा त्यानुषींगान ेकायशवाहीची सदयःस्थाथती काय आहे ? 
 
प्रा. राम सशांदे (२६-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) औरींगाबाद येथ े सींपूणश राज्यासाठी मदृ व 
जलसीं ारण आयुक्तालयाची थाथापना करण्याबाबतचा कनणशय सासनाने घेतला आहे. याबाबतचा 
सासन कनणशय ददनाींक ३१ म,े २०१७ रोजी कनगशममत करण्यात आला आहे. त्यानुसार आयुक्त, 
मदृ व जलसीं ारण, वाल्मी, औरींगाबाद हे कायाशलय कायाशस्न्वत झाले आहे. 

___________ 
 

मौि ेगणेशपूर (ता.जि.भांडारा) येथील मांडळ अधधिारी, बेला याांनी गैरव्यवहार िेल्याबाबत 
  

(३६)  ८०३१५ (१२-०४-२०१७).   श्री.रुपेश म् हात्र े (सभवांडी पूवम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेगणेसपूर (ता.स्ज.भींडारा) येथील श्री.खींडमसींगे, मींडळ ैध कारी, बेला हे गत ५ ते ६ 
वषाशपासून सातबारा मध्ये ैव   रे्रर्ार करुन बेकायदेसीर कामे करीत ैसल्याने चौकसी 
करण्याबाबतची मागणी लोकरमाकतकन ी-मभवींडी पूवश याींनी मा.महसूल राज्यमींिी, स्जल्हाध कारी, 
भींडारा याींच्याकड े ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास लेखी कनवेदनाव्दारे केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, श्री.खींडमसींगे याींनी भींडारा येथील रेतीमाकर्या व मुरुममाकर्या याींच्या 
सींगनमताने ैव   रेती उत्खनन करून सासनाचे मोठ्या रमामाणावर आधथशक नुकसान केले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) ैसल्यास, उक्त रमाकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय, 
(४) ैसल्यास, चौकसीच ेकनषकषश काय आहे व तदनुसार श्री. खींडमसींगे याींच्याववरुध्द सासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०७-२०१७) :(१) यासींदभाशत लोकरमाकतकन ी याींचे ददनाींक १५.१२.२०१७ च े
कनवेदन मा. राज्यमींिी (महसूल) व  स्जल्हाध कारी, भींडारा याींच्याकड ेरमााप्त झाले होत.े 
(२) ैसे कनदसशनास आले नाही. 
(३) व (४) श्री. एस.एम. खींडमसींगे, मींडळ ैध कारी, बेला. स्ज. भींडारा याींचेववरुध्द रमााप्त 
तक्रारीच्या ैनुषींगाने स्जल्हाध कारी, भींडारा याींना रमाथातुत रमाकरणात आवश्यक कायशवाही 
करण्याबाबत कळववण्यात आले होते. त्यास ैनुसरुन स्जल्हाध कारी, भींडारा याींच्या थातरावर 
सींबींध त मींडळ ैध काऱ्याींववरुध्द चुकीच्या रे्रर्ारासींदभाशत ववभागीय चौकसी रमाथाताववत 
करण्यात आलेली आहे. 
(५) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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खखांडसी िलाशयाच ेपाणी मोहाडी (जि.भांडारा) तालुिेतील हहवरा, वासेरा, फुटाळा,  
िाांद्री येथे समळण्याबाबतच्या प्रस्ततावास मांिुरी देण्याबाबत 

 

(३७)  ८०४७९ (२०-०४-२०१७).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) णखींडसी जलासयाचे पाणी मोहाडी (स्ज.भींडारा) तालुकेतील दहवरा, वासेरा, रु््ाळा, काींद्री 
येथे ममळण्याबाबतचा रमाथाताव सासनाकड े रमालींत्रबत ैसल्याच े माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान कनदसशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, याबाबत चौकसी केली आहे काय व चौकसीनुसार रमाथातावास मींजुरी 
ममळण्याबाबत सासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महािन (०१-०८-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.  
     तथावप, पेंच रमाकल्पाच े पाणी तालुका मोहाडी येथ े सोडण्याची मागणी थाथाकनक 
नागररकाींनी त्याींच्या दद.१५/०४/२०१७ च्या पिान्वये केली आहे. 
     मुळ रमाकल्प ैहवालारमामाणे पेंच रमाकल्पातील ैकतररक्त ६३ दलघमी पाणी णखींडसी पूरक 
कालव्यादवारे णखींडसी जलासयात सोडून या ैकतरीक्त जलसाठ्यातून णखींडसी उच्च पातळी 
कालव्यादवारे नागपूर स्जल्हयाच े राम्ेक तालुक्यातील १२ व भींडारा स्जल्हयाच े मोहाडी 
तालुक्यातील ५ ैसा १७ गावातील २४९३ हेक््र के्षिास मसींचनाची सोय उपलब्  करुन देण्याच े
रमाथाताववत होत.े पेंच तोतलाडोह रमाकल्पाच ेवरील बाजुस मध्यरमादेस राज्यात बाीं ण्यात आलेल्या 
चौराई  रणामुळे पेंच रमाकल्पात येणारा येवा कमी झाला आहे. त्यामुळे पेंच रमाकल्पावर 
ैकतररक्त मसींचन के्षि कनमाशण करुन ताण देण ेयोग्य होणार नाही. त्यामुळे रमाथाताववत एकूण 
२४९३ हेक््र लाभके्षिाप की राम्ेक तालुक्यातील १५६२ हे. के्षि कायम ठेवनू मोहाडी 
तालुक्यातील ५ गावाींच े के्षि लाभके्षिातून वगळण्यात आले व त्यानुसार कालव्याच्या सींरेखेस 
मींजुरी रमादान करण्यात आली आहे.  
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

नाांदेड जिल््यातील पलूाांच ेस्तरक्चरल ऑडडट िरण्याबाबत 
 

(३८)  ८०७२४ (१२-०४-२०१७).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) : सन्माननीय 
सावमितनि बाांधिाम (सावमितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :-  

(१) सासनान े राज्यातील पलूाींचे थारक्चरल ऑडड् करण्याच े आदेस देऊनसुद्धा नाींदेड 
स्जल््यातील सावशजकनक बाीं काम ववभागाींतगशत येणाऱ् या पाच पलूाींप की केवळ दोन पूलाींचेच 
थारक्चरल ऑडड् करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदसशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, सदर  पूलाच ेथारक्चरल ऑडड्चे काम सींथगतीन ेसुरु ैसण्याची कारणे काय 
आहेत, 
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(३) ैसल्यास, उक्त थारक्चरल ऑडड्चे काम तातडीने पूणश करण्याबाबत सासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) ैींसत: खरे आहे 
नाींदेड स्जल्हयातील एकुण १४ पूलाींच े थारक्चरल ऑडी् करणे आवश्यक आहे त्याप की ४ 
पुलाींची सींरचनात्मक तपासणी पूणश झाली ैसून उवशररत पूलाींची  तपासणी  रमागतीत आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यातील मोठ्या शहराांना वपण्यासाठी धरणातील बेहहशेबी पाणी उपसले िात असल्याबाबत 

  

(३९)  ८०८५७ (२०-०४-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) राज्यातील मोठ्या सहराींना वपण्यासाठी  रणातील बेदहसेबी पाणी उपसले जाते त्याला 
पायबींद घालण्यासाठी  रणातील पाणी मी्र पध्दतीनीच ेउचलण्याचे सींबध त महापामलका व 
नगरपामलकाींना सासनसक्ती करणार ैसल्याच े माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
कनदसशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, या पाण्याचा पुनवाशपर करण्यासाठी रमाककया कें दे्र उभारणे ैकनवायश करण्यात 
येणार आहे ैन्यथा सींबध त पामलकाींच े२५ ्क्के पाणी कपात करण्याचे  ोरण ठरववले जाणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) इैसल्यास, ऊस,केळी, द्राके्ष, ैसा बसेुमार पाणी लागणाऱ् या वपकाींसाठी सुष्म म मसींचन 
करण्यात येणार ैसून त्यासाठी कायदा करण्याची जलसींपदा ववभागान ेतयारी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) ैसल्यास, सदर  ोरण व कायदा करण्याबाबत सासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महािन (०१-०८-२०१७) :(१) हे खरे नाही.   
     माि त्रबगर मसींचन रमायोजनाथश पुरववण्यात येणारे पाणी घनमापन पध्दतीन े पुरववण्याच े
 ोरण सासनाने सन २००३ मध्येच स्थावकारले आहे.                     
     या  ोरणानुसार पाणीवापर मोजण्याकररता पाणी मोजणी यींि बसववणे सवशच 
ैमभकरणाींकररता ैकनवायश करण्यात आले आहे. मींजूर कोट्यापके्षा जाथात पाणी वापराच्या 
ैनुषींगाने पाणीदर पिकात दींडात्मक तरतूद करण्यात आली आहे. 
(२) सासनान ेपुणे, नामसक व राज्यातील सवश “ड”  वगश महानगरपामलकाींच्या ववकास कनयींिण 
कनयमावलीमध्ये साींडपाणी रमाकक्रया व पुनवाशपर कें द्र उभारण्यासाठी तरतूद समाववष् केली आहे. 
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सदर तरतूदीनसुार नामसक सहरातील ०.४ हेक््र पेक्षा मोठ्या के्षिाची रेखाींकन े / इमारती 
बाीं काम,े तसेच पुणे व राज्यातील सवश “ड” वगश महानगरपामलकाींच्या के्षिातील १.०० हेक््र 
पेक्षा मोठ्या के्षिाची रेखाींकन े / इमारती बाीं कामे यासह उक्त सहरातील समुह गहृकनमाशण 
योजना, स क्षणणक, वाणणज्य, औदयोगीक, सासककय व कनम सासककय सींथाथा, हॉ्ेल्स, 
लॉस्जींग्स, हॉस्थाप्ल्स, गॅरेजेस व इतर हाकनकारक/ इमारतीींसाठी साींडपाणी रमाकक्रया व पुनशवापर 
कें द्र उभारणे सींबींध त ववकासकाींवर/ जममन मालकाींवर ैकनवायश करण्यात आले आहे.  
     माि, तसे न केल्यास सींबींध त पामलकाींचे २५ ्क्के पाणी कपात करण्याच े  ोरण 
ैदयाप ठरलेले नाही. 
(३) व (४) महाराषर जलसींपत्ती कनयमन रमााध करण ैध कनयम, २००५ च्या कलम १४(४) 
म ील तरतुदीनुसार महाराषर जलसींपत्ती कनयमन रमााध करणा मार्श त दद. २५ जून, २०१५ च्या 
ैध सूचनेदवारे जून २०१८ पयतं राज्यातील १) े्ंभू उपसा मसींचन योजना, २) भीमा (उजनी), 
३) मुळा, ४) कनम्न मानार, ५) हतनुर, ६) ऊध्वश पुस, ७) कान्होळी नाला (नागपूर) व         
८) ैींबोली (मसीं ुदगूश) या रमाकल्पाींच्या लाभके्षिात बारमाही वपकाींना दठबक/ तुषार मसींचन पध्दत 
ैकनवायश करण्यात आले आहे. 
   वरील पथदसशक रमाकल्पाींच्या ैनुभवाच्या आ ारे दठबक/ तुषार मसींचनचा कनब ं राज्यातील 
ैन्य रमाकल्पाींवर जून २०१९ पासनू लावण्यात येईल, ैसी तरतुद सदर ैध सूचनेत करण्यात 
आली आहे. 
   जलसींपदा ववभाग, सासन कनणशय क्र.सींककणश-२०१५/(५५०/४/१५)/मसींव्य( ोरण) दद.०२.०५.२०१७ 
रोजीच्या सासन कनणशयान्वये मसींचन रमाकल्पाींच्या लाभके्षिात सुष्म म मसींचनाच े ैींकतम उद्दीष् 
ठेवुन ववतरण व्यवथाथा करण्याच े ोरण ठरववण्यात आले आहे.      
(५) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अ, ब व ि वगम नगरपासलिाांमध्ये ऑनलाईन बाांधिाम परवानगी  
देण्याचा प्रिल्प राबववण्याबाबत 

  

(४०)  ८०८८० (२०-०४-२०१७).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ै, ब व क वगश नगरपामलकाींमध्ये ऑनलाईन बाीं काम परवानगी देण्याचा 
रमाकल्प राबवण्याचा रमायत्न आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, सदर रमाकल्पाचे सवशसा ारण थावरूप काय आहे व रमाकल्पाची ैींमलबजावणी 
केव्हापासून ैपेक्षक्षत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१७) :(१), (२) व (३) होय, कें द्र सासनाचे Ease of Doing 
Business ैींतगशत राज्य सरकारचा महत्वाकाींक्षी रमाकल्प म्हणून राज्यातील नगरपररषदा / 
महानगरपामलका व सबींध त कनयोजन रमााध करणे याींच्याकडील इमारतीींच्या बाीं कामासाठी 
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लागणाऱ्या वववव  परवानगी रमाकरणाींत एकसूिता आणण्याच्या दृष्ीकोनातून सासन थातरावर 
एक सींगणकीय आज्ञावली (Portal) व या रमायोजनासाठी ववभागाचे सींकेतथाथळ (Building 
Plan Management System) तयार करण्याचा कनणशय घेण्यात आलेला आहे. या कनणशयास 
ैनुसरुन सासन थातरावरील सींगणकीय आज्ञावली व ववभागाचे सींकेतथाथळ ववकमसत 
करण्यासाठी सल्लागार सींथाथा म्हणून KPMG Advisory Services Pvt. Ltd., 
Mahalaxmi, Mumbai या सींथाथेची कनयुक्ती करण्यात आलेली आहे. Maharashtra 
Information Technology Corporation (MIT) सींथाथेने Building Plan Management 
System सवश नगरपररषदाींना उपलब्  करुन देण्याच े ठरवून त े काम n(Code) Solution 
Pvt. Ltd. या सींथाथसे देण्यात आलेले आहे. या सींथाथनेे नगरपररषदाींना बाीं काम परवानगी 
देण्याच्या रमाकक्रयेसाठी सींगणकीय रमाारुप आज्ञावली तयार केली आहे. नगरपामलका थातरावर 
बाीं काम परवानगी देण्याच्या सींगणकीय रमाकक्रयेबाबत ैींमलबजावणी करणे सकुर होण्यासाठी 
दद.१६/०३/२०१७ रोजी सासन कनणशय कनगशममत केलेला आहे. याबाबतची कायशवाही सुरु आहे. 

___________ 
  

सशरूर (जि.बीड) येथे हदवाणी नयायालय उभारण्याबाबत 
  

(४१)  ८१४१३ (२१-०४-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय : 
(१) मसरूर (स्ज.बीड) येथील न्यायालयीन इमारतीसाठी सासनाच्या ताब्यात ैसलेली मौज े
झापेवाडी सव्हे क्र. ५१ म ील ४ हेक््र जमीन राखीव वन के्षि ैसल्याने मसरूर कासार येथील 
मौजे वारणी येथील गायरान जमीन गत क्र. २५९ म ून ४ हेक््र आर जममनीवर नवीन 
न्यायालय इमारत व न्याया ीस कनवासथाथान उभारणी करण्याच े सासनान े रमाथाताववत केले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, सदर जमीन उपलब् तेबाबतची सदयस्थाथती काय आहे तसेच सदरहू 
न्यायालयीन इमारतीचे काम ककती कालाव ीत पूणश होणे ैपेक्षक्षत आहे; 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१७) :(१) होय. हे खरे आहे. 
(२) सव्हे नीं. ५१ झापेवाडी या वन जममनीचा स्जल्हा न्यायालयास ददलेला ताबा स्जल्हाध कारी 
बीड याींनी ददनाींक २६.१०.२०१६ रोजी रद्द केला आहे आणण मौज ेवारणी येथील गायरान जमीन 
ग् क्रमाींक २५९ म ून, ४ हेक््र जमीन मसरुर येथ े न्यायालय इमारत व न्यायाध स  
कनवासथाथान याींचसेाठी न्यायालयाच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. ७/१२ ैमभलेखात 
न्यायालयाच्या नावाची मालकी हक्काची नोंद घेण्यात आली आहे. सदर दठकाणी इमारत 
बाीं काम सुरु करण्याबाबत पुढील कायशवाही करण्याबाबत स्जल्हा न्यायालयाकडून सावशजकनक 
बाीं काम ववभागास कळववण्यात आले आहे. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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वधाम जिल््यात रब्बी हांगामात शतेिऱयाांना िॅनलमधून पाण्याची उचल  
िरण्याचा हदनाांि बदलण्याबाबत 

  

(४२)  ८१४६६ (१७-०४-२०१७).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ववदभाशतील ववसेषत: व ाश स्जल््यात रब्बी हींगामात सेतकऱ्याींना कॅनलम ून पाण्याची 
उचल करण्याचा ददनाींक १५ नोव्हेंबर ऐवजी १ नोव्हेंबर करावा ैसी मागणी सेतकऱ्याींकडून 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ैसल्यास, सदर मागणीनसुार सासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महािन (०१-०८-२०१७) :(१) ैींसत: खरे आहे.  
रब्बी हींगाम २०१५-१६ साठी पाण्याची रमाथम पाळी २० ऑक््ोबर पासुन सोडण्याबाबतचे कनवेदन 
सींबीं ीत ववभागास  रमााप्त झाले आहे. 
(२) ैसा रमाकारे मागणी रमााप्त झाल्यास त्यानसुार पाणी सोडलेल्या जात े व त्याची गणना 
खरीप हींगामात करुन एक पाळीचा दर लावण्यात येतो.  
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
डोळखाांब (ता.शहापूर, जि.ठाणे) येथील तलाठी शतेिरी व गोरगरीब खातेदाराांना सातबारा उतारे 

व महसूली िागदपत्र ेदेण्यासाठी अडवणूि होत असल्याबाबत 
  

(४३)  ८२६२१ (१२-०४-२०१७).   श्री.शाांताराम मोरे (सभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोळखाींब (ता.सहापूर, स्ज.ठाणे) येथील तलाठी सेतकरी व गोरगरीब खातेदाराींना सातबारा 
उतारे व महसलूी कागदपि े देण्यासाठी ैडवणूक करीत ैसल्याबाबतच्या तक्रारी वररषठ 
ैध काऱ् याींकड ेवारींवार करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, े्ंभुली (ता.सहापरू, स्ज.ठाणे) येथील तलाठीही मदहनोमदहने कायाशलयात येत 
नसल्याने सेतकरी व ववदयार्थयांच ेनुकसान होत ैसल्याच े कनदसशनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) ैसल्यास, उक्त दोन्ही रमाकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय,  
(४) ैसल्यास, चौकसीनुसार सींबींध त तलाठ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०७-२०१७) :(१) डोळखाींब, ता.सहापूर, स्ज.ठाणे येथील तलाठी सेतकारी 
व गोरगरीब खातेदाराींना सातबारा उतारे व महसूली कागदपि े देण्यासाठी ैडवणूक करीत 
ैसल्याबाबतची तक्रार रमााप्त झालेली नाही. 
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(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) डोळखाींब येथील रमाकरणी चौकसी करण्याचा रमाश्न उद् ावत नाही. ैन्य रमाकरणी 
तत्कालीन तलाठी, सज्जा े्ंभुली याींचे ग रहजेरीबाबत सज्जेतील जनतेकडून रमााप्त ददनाींक 
१०.१२.२०१५ च्या तक्रारीच्या ैनषुींगाने सींबींध त तलाठी याींची ैन्यि बदली करण्यात येऊन 
सदर पदाचा ैकतररक्त कायशभार तलाठी सज्जा आींबखेोर याींचकेड े ददनाींक १.१.२०१६ रोजी 
देण्यात आलेला होता. तथावप, दरम्यानच्या कालाव ीत तलाठी सज्जा आींबखेोर याींनी ददनाींक 
१७.११.२०१६ रोजी राजीनामा ददल्यानींतर े्ंभुली सज्जेचा ैकतररक्त कायशभार तलाठी सज्जा 
डोळखाींब याींच्याकड ेदेण्यात आला आहे.  
तलाठी सज्जा डोळखाींब हे ददनाींक २२.२.२०१७ रोजी कायाशलयात उपस्थाथत नसल्याच े
तहमसलदार, सहापूर याींनी ददलेल्या ैचानक भे्ीदरम्यान कनदसशनास आल्यान े तहमसलदार, 
सहापूर याींच्या ैहवालानुसार उपववभागीय ैध कारी, मभवींडी याींच्याथातरावर श्री. बी. एन. 
गाींजवे, तलाठी सज्जा डोळखाींब याींच्याववरुध्द  ववभागीय चौकसी सुरु करण्याचे कनयोस्जत 
आहे. 
(५) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वाडगेाांव (ता.बाळापूर, जि.अिोला) येथील पोलीस चौिी िवळील  
लक्ष्मी ज्वलेसममधनू झालेली चोरी 

 

(४४)  ८२७३९ (२०-०४-२०१७).   श्री.गोवधमन शमाम (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाडगेाींव (ता.बाळापूर, स्ज.ैकोला) येथील पोलीस चौकी जवळील लष्म मी ज्वेलसशम ून 
चोरट्याींनी जवळपास ९०,००० हजाराचा ऐवज चोरल्याच ेमाहे रे्ब्रुवारी, २०१७ रोजी च्या दसु-या 
आठवड्यात कनदसशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, बाळापूर तालुक्यात चोरीसारखे गुन्हे ददवसेंददवस वाढत ैसल्यामुळे जनतेमध्ये 
मभतीचे व ैसुरक्षक्षततेचे वातावरण कनमाशण झाले ैसल्याचे ही कनदसशनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) ैसल्यास, उक्त रमाकरणी चौकसी करुन सासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१७) :(१) ददनाींक ०७.०२.२०१७रोजी वाडगेाींव (ता. बाळापूर, 
स्ज.ैकोला) येथील पोलीस चौकी जवळील लष्म मी ज्वेलसशम ून ैज्ञात चोर्याींनी ४५,०००/- 
रुपयाींचा ऐवज चोरलेबाबतची घ्ना घडली आहे. सदर रमाकरणी पोलीस था्ेसन बाळापूर येथ े
ैप. क्र. ५४/१७ कलम ४५७,३८० भादींवव रमामाणे गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
     पोलीस था्ेसन बाळापूर येथ ेमागील ०३ वषाशत घरर्ोडी व चोरीचे रमामाण खालील रमामाण े
आहे. 
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मसषशक २०१५ २०१६ २०१७ (माहे एवरमाल ैखेर पावेतो) 
घर र्ोडी ११ ५ १ 
चोरी ६५ ४० ८ 

सन २०१५ च ेतुलनेत सन २०१६ व २०१७ ैखेरीस घर र्ोडीच ेव चोरीच ेगुन्हे घडले 
बाबत रमामाण कमी झाले आहेत. त्यामुळे चोरी सारखे गुन्हे ददवसेंददवस वाढत ैसल्याबाबत व 
नागररकाींमध्ये ैसुरक्षीततेच ेवातावरण कनमाशण झाले ैसल्याची बाब कनदसशनास आली नाही. 
(३) ैसा रमाकारच े गुन्हयाची पुनरावतृ्ती होव ू नये म्हणून या कररता आवश्यक उपाययोजना 
करण्यात आल्या आहेत. तसेच, रमात्येक मदहन्याला साींतता कमे्ी, पोलीस ममि, पोलीस पा्ील 
याींची मम्ीींग घेवून पररसरात लोकाींच्या पोलीसाीं रमाकत भावना व ैपेके्ष बाबत चचाश करण्यात 
येते. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

इगतपूरी (जि.नासशि) तालुक्यातील दारणा धरणाच्या ५२ गेटमधून  
पाण्याची गळती होत असल्याबाबत 

(४५)  ८२७५८ (१७-०४-२०१७).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्रीमती सीमाताई हहरे 
(नासशि पजश्चम) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) इगतपूरी (स्ज.नामसक) तालुक्यातील येथील त्रब्र्ीसकालीन दारणा  रणाच्या ५२ गे्म ून 
मोठ्या रमामाणात पाणी वाहून वाया जात ैसल्याचे माहे रे्ब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
कनदसशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ैसल्यास, सदर  रणाची पाहणी केली आहे काय, 
(३) ैसल्यास, तदनूसार  रणाच्या ५२ गे्म नू वाहून वाया जाणारे पाणी ैडववणेबाबत 
सासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीर् महािन (३१-०७-२०१७) :(१) ैींसत: खरे आहे.  
     साींडव्यातील ५२ गे् नसनू ५० गे् (दवारे) आहेत. पावसाळयात  रण भरल्यानींतर सदर 
गे् म ून मोठया रमामाणात गळती होत ैसत.े माि गळती झालेले पाणी हे दारणा नदीवर 
खालील बाजूस ैसलेल्या एम.ई.एस. बीं ा-यात जमा होत े व या पाण्याचा वापर वपण्याच्या 
पाण्याच्या योजनाींसाठी केला जातो त्यामळेु पाणी वाया जाते ैसे म्हणणे सींयुस्क्तक नाही. 
(२) होय 
(३) पाणी गळती रोखण्यासाठी आवश्यक ती दरुुथातीची कायशवाही एका गे्वर केली ैसता ती 
यसथावी झाली आहे. त्यानसुार उवशररत सवश दवाराींची दरुुथाती करण्याची कायशवाही याींत्रिकी 
ववभागामार्श त के्षत्रिय थातरावर चालु आहे.  
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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अचलपुर तालुक्यातील (जि.अमरावती) कफनले समलमध्ये िाम िरणा-या िामगाराांचा  
चुिीच्या पद्धतीने भववष्ट्य तनवामह िापला िात असल्याबाबत 

  

(४६)  ८३०९३ (२०-०४-२०१७).   श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ैचलपुर तालुक्यातील (स्ज.ैमरावती) कर्नले ममलमध्ये काम करणाऱ् या कामगाराींचा 
चुकीच्या पद्धतीने भववषय कनवाशह कापला जात ैसल्यान े कामगाराींचे आधथशक नकुसान होत 
ैसल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदसशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, या ममलमध्ये ६५० कामगार कायशरत ैसनू उक्त रमाकरणी कामगार 
आयुक्ताींकड ेलेखी तक्रारही करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ैसल्यास, त्यानुषींगान ेसदरहू कामगाराींना योग्य पद्धतीन ेभववषयकनवाशह कन ी देण्याबाबत 
सासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२१-०७-२०१७) :(१) होय, लेखी तक्रार करण्यात आली आहे. 
(२) होय, लेखी तक्रार करण्यात आली आहे. माहे एवरमाल, २०१७ मध्ये ६४३ कामगाराींच ेभववषय 
कनवाशह कन ी ैींसदान जमा करण्यात आले आहे. 
(३) या रमाकरणी चौकसी करण्यासाठी भववषय कनवाशह कन ी सींगठन कायाशलयातील रमावतशन 
ैध कारी याींना चौकसी ैध कारी म्हणून नेमण्यात आले होत.े तसेच सींबींध त सींथाथेस 
दद.१४/०२/२०१७ व दद.१८/०५/२०१७ रोजी कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आहे. 
     कायाशलयीन दथाताऐवजानुसार दद.०१/०४/२००९ ते दद.३१/१२/२०१६ या कालाव ीमध्ये 
भववषय कन ी सदथायता पासनू वींधचत कमशचाऱ्याींना कमशचारी नाींमाींकन योजना २०१७ ैींतगशत 
१३२ कमशचाऱ्याींना घोषीत करून ैनुपालन करण्यात आले आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पाली खानू (जि.रत्नाधगरी) येथील मुांबई-गोवा महामागामवर  
गावािवळ झालेल्या अपघाताबाबत 

 

(४७)  ८३१२८ (२०-०४-२०१७).   श्री.सुरेश लाड (ििमत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाली खान ू (स्ज.रत्नाधगरी) येथील मुींबई-गोवा महामागाशवर झायलो कारच्या चालकाचे 
कारवरील कनयींिण सु्ून झालेल्या ैपघातात ववलेपाले येथील सात जणाींचा मतृ्यु झाल्याची 
घ्ना ददनाींक ८ रे्ब्रुवारी, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास कनदसशनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ैसल्यास, सदर ैपघाताची सासनामार्श त चौकसी केली आहे काय, चौकसीच े कनषकषश 
काय आहेत व तदनुसार सासनान ेपुढे कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे, 
(२) होय. 
     सदर ैपघाताची चौकसी चाल ूैसून, सदर ैपघातावरुन वाहन चालक रमासाींत जगन्नाथ 
गुरव, याने त्याच े ताब्यातील  झायलो गाडी मध्ये ७ इसम बसवून त्याींना गोवा येथे 
कर्रववण्याकरीता घेवून जात ैसताींना सदरची गाडी खान ूगावी आलेवेळी ैपघातातील वाहन 
चालक यान े भर ाव वेगान े वाहन चालववत ैसताना त्याचा वाहनावरील ताबा सु्ल्यान े
सदरचे वाहन झाडावर ठोकर देवून ैपघात केला ैसून, यामध्ये वाहन चालकाची कसुरी 
ददसून येते. सदर रमाकरणी रत्नाधगरी ग्रामीण पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं. १७/२०१७. भा.दीं.वव.स. 
कलम ३०४ (ै), २७९, ३३७, ३३८ मो्ार वाहन कायदा कलम १८४ ैन्वये गुन्हा नोंद 
करण्यात आला आहे. या ैपघातामध्ये वाहनचालकासह एकूण ७ व्यस्क्त मयत झाल्या आहेत. 
     सदर भागात ैपघात होव ू नये म्हणून ररर्लेक््र लावण्यात आलेले आहेत. तसेच 
मागशदसशक पर र्लक लावण्यात आलेले आहेत. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

खासापूरी मध्यम प्रिल्प (ता.पराांडा, जि.उस्तमानाबाद) येथील  
डाव्या व उिव्या िालव्याची झालेली दरुवस्तथा 

  

(४८)  ८३४६९ (१८-०४-२०१७).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खासापुरी मध्यम (ता.पराींडा, स्ज.उथामानाबाद) रमाकल्पावरील डाव्या व उजव्या कालव्याची 
रमाचींड रमामाणावर दरुवथाथा झालेली ैसल्यान ेरमाकल्पाम ून सेतीसाठी सदरील कालव्यादवारे 
पाणी सोडल्यानींतर नादरुुथात कालव्याम ून लाखो मल्र पाणी नदीपािात वाहून जात 
ैसल्याच ेमाहे नोव्हेंबर,२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदसशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच  सदरील नादरुुथात कालव्यामुळे मागील ४ वषाशपासून एकदाच पूणश क्षमतनेे भरलेल्या 
रमाकल्पातील ५० ्क्के पाणीसाठा कमी झाला ैसून सदरील कालव्याच्या दरुुथातीबाबत 
थाथाकनक लोकरमाकतकन ीनी मा.मखु्यमींिी व जलसींपदा मींिी याींच्याकड े ददनाींक २० रे्ब्रुवारी, 
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास लेखी कनवेदनादवारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ैसल्यास, सदर मागणीनसुार कालव्याच्या दरुुथातीबाबत सासनान ेकोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महािन (३१-०७-२०१७) :(१) होय, हे ैींसत: खरे आहे. रब्बी हींगामात कालव्याव्दारे 
पाणी सोडण्यापूवी याींत्रिकी ववभागाच्या मसीनव्दारे कालव्यातील गाळ,झाड े झडुपे काढूनच 
सेतकऱ्याींच्या मागणीनुसार कालव्यामध्ये पाणी सोडलेले आहे.खासापूर मध्यम रमाकल्पावर रमावाही 
मसींचन राबववतेवेळी कालव्यावरील बाीं काम े व इथाकेप म ून ०.१ द.ल.घ.मी. पाणी गळती 
झाली.  
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(२) हे खरे ैसून थाथाकनक लोकरमाकतकन ीनी मा.मींिी जलसींपदा याींच्याकड ेददनाींक २०.२.२०१७ 
रोजी कनवेदनादवारे ैसा रमाकारची मागणी केली आहे.  
(३) दद.१७.११.२०१६ च्या सासन कनणशयाैन्वये पा्बीं ारे ववकास महामींडळाच्या 
ैध कनयमातील तरतूदीनुसार मसींचन रमाकल्पाच े व्यवथाथापन पा्बीं ारे महामींडळाकड े वगश 
करण्यात आले आहे.तसचे पाणीपट्टीची रक्कम रमाकल्पाींच्या मसींचन व्यवथाथापनाच्या कामासाठी 
खचश करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याैनुषींगान े के्षत्रिय थातरावर ैींदाजपिके तयार 
करण्याची  कायशवाही चाल ुआहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील सशविालीन, बब्रटीशिालीन पलुाांची तपासणी िरण्याबाबत 
  

(४९)  ८३६०३ (१२-०४-२०१७).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), 
श्री.इम्तीयाि सय्यद (औरांगाबाद मध्य), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय सावमितनि 
बाांधिाम (सावमितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील मसवकालीन, त्रब्र्ीसकालीन पलुाींची सासनाने तपासणी केली ैसून सदर 
तपासणीमध्ये २१०० पूल  ोकादायक ैसल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१६ च्या सेव्च्या 
आठवडयात कनदसशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ैसल्यास, मुींबई-गोवा महामागाशवरील  सावविी नदीवर ैसलेला जनुा पूल कोसळल्यानींतर 
स्जल्हा रमासासनाकडून त्रब्र्ीसकालीन जीणश पूलाींबाबत आढावा ब ठक घेऊन उपाययोजना 
आखण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ैसल्यास, उक्त आढावा ब ठकीत कोणत्या बाबीींवर कनणशय घेण्यात आला व त्यानुषींगान े
राज्यातील  ोकादायक पुलाींची दरुुथाती करण्याबाबत सासनान े कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
सा. बाीं. ववभागाच्या रथात्याींवरील सवश पूलाींची तपासणी केली ैसून पूलाींची दरुूथाती करणेची 
काम े ्प्या्प्यात मींजुरी कन ी कनकष व रमाा ान्यक्रमानसुार हाती घेऊन पूणश करण्याच े
कनयोजन आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ववशेर् मागास प्रवगामच्या राखीव िागाांमध्ये वाढ िरण्याच्या मागणीबाबत 
  

(५०)  ८३९५६ (२१-०४-२०१७).   श्री.भास्तिर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सासनाने ववसेष मागास रमावगाशसाठी २ ्क्के राखीव जागा ठेवल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ैसल्यास, या रमावगाशतील ैनेक जातीींचा ववचार करता त्यामध्ये वाढ करून ४ ्क्के 
कराव्यात, ैसी मागणी कोकणथाथ ैणखल खारवी ज्ञाती सहाय्यक सींघ, मुींबई या सींथाथेमार्श त 
सन २००५ पासून सातत्याने करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ैसल्यास, सामास्जक, साींथाकृकतक, स क्षणणक व आधथशकदृषट्या मागासलेल्या या जातीींच्या 
उन्नतीसाठी त्याींच्या राखीव जागात वाढ करण्याबाबत सासनान े कोणती कायशवाही केली वा 
कण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) ैसा रमाकारची कनवदने या कायाशसनात रमााप्त झालेली नाहीत. 
(३) व (४) बाबत इींद्रा सहानी व इतर ववरुध्द कें द्र सासन तसचे एम. नागराज यारमाकरणी 
मा.सवोच्च न्यायालयाने ददलेल्या कनकालानुसार घ्नेच्या कलम १६(४) मध्ये राखीव 
जागेबाबत जे रमामाण ददले आहे ते ५० ्क्केच्या वर जाता कामा नये. सदयस्थाथतीत आरक्षण 
कायदयातील कलम ४ (२) नुसार मागास रमावगांसाठी  सरळसेवेत खालील रमामाण े आरक्षण 
ववदहत करण्यात आले आहे. ै.जा. १३% ै.ज. ७% वव.जा.ै.३% भ.ज.ब. २.५% भ.ज.क. 
३.५% भ.ज.ड. २% वव.मा. रमा. २% इ.मा.व. १९% ैस े एकूण आरक्षण ५२% ववहीत केले 
आहे, तथावप सदर ैध कनयमाववरुध्द देखील मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथ ेआव्हान ददलेले 
ैसून रमाकरण न्यायरमाववष् आहे. त्यामुळे ववमारमा रमावगाशच्या राखीव जागात वाढ करण्याबाबतचा 
कोणताही रमाथाताव सासनाच्या ववचारा ीन नाही. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
     ________________________________________________________ 

मुद्रणपूिव सिव प्रविया महाराष्ट्र विमाडम सच सवलिाचयाा या स  णं य णेवण िर 
मुद्रण: शासंीय मध्यिर्ती मुद्रणाचय, मु बई. 

 
 


