
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३५२ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

पुणे जिल्ह्यातील खांडाळा पोलीस प्रशशक्षण िें द्रात महहला प्रशशक्षणाथींचा मतृ् य ूलाल्हयाबाबत 
 

(१)  ९२२५ (०७-०४-२०१५).   श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचवड), श्री.वविय औटी (पारनेर), 
श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), 
श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.पांिि भिुबळ (नाांदगाव), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ओमप्रिाश ऊर्फ  बच्च ू िडू (अचलपूर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे जिल्ह्यातील खींडाळा पोलीस प्रशिक्षण कें द्रात महिला प्रशिक्षणार्थींचा मतृ् यू लाला, िे 
खरे आिे काय, 

(२) असल्ह यास, मतृ् यू लालेल्ह या प्रशिक्षणार्थम महिलेसि रतर प्रशिक्षणार्थींना कें द्रातील िषरष  ाींनी 
क ोर शिक्षा केल्ह यानेच त् या आिारी पडल्ह या, िे खरे आिे काय, 
(३) तसेच, र्थींडीतिी प्रशिक्षण कें द्रात महिलाींना आींघोळीसा ी र्थींडच पाणी हिले िाते, िे खरे 
आिे काय, 
(४) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी िासनाकडून कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२६-०९-२०१७) :(१) िोय. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) प्रशिक्षण कें द्रात प्रशिक्षणार्थींना ततन्िी ऋतुुींमध्ये आींघोळीसा ी गरम पाण्याची सोय 
करण्यात येते. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
 

भोिर (जि.नाांदेड) येथील पोलीस वसाहत मोडिळीस आल्हयाबाबत 
 

(२)  ३५४२९ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



वि.स. ३५२ (2) 

(१) भोकर (जि.नाींिेड) येर्थील पोलीस िसाितीच े नुतनीकरण योग्य षरतीन े न केल्हयान े िी 
िसाित मोडकळीस आलेली असल्हयाच ेमािे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्यािरम्यान तनििशनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, मोडकळीस आलेल्हया या पोलीस िसाितीची िरुुस्ती करण्याबाबत िासनान े
कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२८-०९-२०१७) :(१) ि (२) भोकर (जि.नाींिेड) येर्थील पोलीस िसाितीची 
िरुुस्ती करण्याबाबत सींबींधित के्षत्रीय कायाशलयाने सािशितनक बाींिकाम विभाग याींना कळविलेले 
आिे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
 

मुांबईतील िाांहदवली(पूवफ) येथील पोशलसाांसाठी बाांधलेल्हया घराांबाबत 
  

(३)  ४०४५९ (२०-०५-२०१६).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवफ) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील काींहििली (पूिश) येर्थील मोरारिी शमल, म्िाडाच्या समोर गत अनेक िर्ाांपासून 
पोशलसाींसा ी घरे बाींिून तयार असूनिी विकासक ि गिृ खाते याींच्यातील िािामळेु िापराविना 
असल्हयाच ेतनििशनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सिर रमारतीच्यामिून पोलीसासा ी ककती घरे बाींिून तयार आिेत तसचे 
विकासक ि गिृ खाते याींच्यात नमेका िाि काय आिे, 
(३) असल्हयास, सिर प्रकरणी तोडगा काढून पोशलसाींना घरे उपलब्ि करून िेण्याबाबत कोणती 
कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२८-०९-२०१७) :(१) िोय, िे खरे आिे, 
(२) िाढिण काींिीिली येर्थील पोलीस विभागासा ी आरक्षक्षत भखूींडािर विकासकामार्श त ३४ 
सितनका ि एक पोलीस चौकी बाींिून िेण्याबाबत करारपत्र करण्यात आले िोते. तर्थावप 
बाींिकाम पूणश लाल्हयािर पोलीस चौकीचे के्षत्रर्ळ अनुजे्ञय के्षत्रर्ळापेक्षा ११९ चौ.रु्् कमी 
असल्हयाचे आढळून आले आिे. सबब, सिरिू सितनका ि पोलीस चौकीचा ताबा पोलीस 
विभागामार्श त घेण्यात आलेला नािी. तसेच विकासकाने सुरक्षा रक्षक, िीि ि पाणी िुल्हकाची 
पोलीस विभागाकड ेमागणी केलेली आिे. 
(३) ि (४) प्रस्तुत प्रकरणी िासनस्तरािर बै क आयोजित करुन तनणशय घेण्यात येईल. 

___________ 
  
 



वि.स. ३५२ (3) 

राज्य पोलीस दलात महहलाांचे प्रमाण िमी असल्हयाबाबत 
  

(४)  ४१०५८ (१७-०५-२०१६).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड), प्रा.वर्ाफ गायिवाड 
(धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोर् टाररे् (िळमनुरी), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.अतुल साव े
(औरांगाबाद पूवफ), श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मिाराषरातील गुन्िेगारी सन २०१४ चा अििाल प्रकाशित करण्यात आला त्यामध्ये पोलीस 
िलात महिलाना ३३% िागा राखीि असून िेखील महिला पोलीसाींच ेप्रमाण ११.४८% असल्हयाच े
तनििशनास आले असून एका महिला पोलीस अधिकाऱ्या सोबत सोळा महिला पोलीस कमशचारी 
असल्हयाच ेतनििशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच राज् यातील पोलीस स् र्थानकामध् ये तरारार नदविविण् यासा ी येणाऱ्या महिलाींना 
सुरक्षक्षतता िा्ािी ि पोलीसाींकडून अनुकूल िागणूक शमळािी यासा ी प्रत्येक पोलीस स्र्थानकात 
८ ते १० महिला पोलीस शिपाईंची नेमणूक करण्याची योिना पोलीस विभागान ेआखली आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सिर योिनेच्या अनुर्ींगाने अींमलबिािणीची सदय:जस्र्थती काय आिे तसचे 
पोलीस भरती मध्ये महिलाींना प्रािान्य िेण्यासींिभाशत िासनाने कोणती कायशिािी केली िा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२१-०८-२०१७) :(१) महिला ि बालविकास विभाग िासन तनणशय हिनाींक 
२५.०५.२००१ ि हिनाींक १०.०४.२०१७ मिील तरतुिीींनसुार िासकीय , तनमिाकीय ि िासन 
अनुिानीत सींस्र्थामिील सेिाींमध्ये तनयुक्ती/भरतीसा ी महिलाींकरीता ३०% िागा राखीि 
 ेिण्यात आल्हया आिेत. राज्य पोलीस िलामध्ये सदयजस्र्थतीत एकुण २,०६,०८० पोलीस 
अधिकारी/कमशचारी कायशरत आिेत. त्यापकैी १,६३२ महिला पोलीस अधिकारी ि २४,४६४ महिला 
पोलीस कमशचारी अिी एकुण २६,३९६ महिला पोलीस अधिकारी/कमशचारी कायशरत आिेत. 
त्यानुसार राज्य पोलीस िलामध्ये महिलाींच ेप्रमाण १२.८०% रतके आिे. 
(२) प्रत्येक पोलीस  ाण्यामध्ये २ महिला पोलीस अधिकारी ि ६ महिला पोलीस शिपाई याींची 
नेमणूक करण्याबाबत सिश पोलीस आयुक्त/ अिीक्षक याींना सचुना हिल्हया आिेत. 
(३) सिश घ्काींचा आढािा घेतला असता राज्यातील सिश पोलीस  ाण्यामध्ये सरासरी ४ ते १४ 
महिला पोलीस कमशचारी कायशरत आिेत. मिाराषर पोलीस शिपाई (सेिाप्रििे) तनयम, २०११ 
मिील तनयम रार. ८ (ii) अन्िये पोलीस शिपाई पिाींिरील भरतीकरीता उपलब्ि असलेल्हया 
एकूण पिाींच्या ३० ्क्के पिे महिलाींसा ी राखीि असतील अिी तरतूि करण्यात आली आिे. 
तसेच महिला ि बालविकास विभाग िासन तनणशय हिनाींक २५.०५.२००१ मिील तरतुिीनसुार 
पोलीस उपअिीक्षक/सिायक पोलीस आयुक्त ि पोलीस उपतनरीक्षक या पिासा ीच्या सरळसेिा 
भरतीमध्ये एकूण पिाींच्या ३० ्क्के पिे महिलाींसा ी राखीि  ेिण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 



वि.स. ३५२ (4) 

औरांगाबाद येथील शसडिो एन-८ भागातील व्यापा-याची र्सवणूि िेल्हयाबाबत 
  

(५)  ५०४१४ (२०-०५-२०१६).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाि येर्थील शसडको एन-८ भागातील श्री.अनुप अींनतराि कुलकणम या व्यापा-यास 
मािे िुल,ै २०१५ त े ६ ऑगस््, २०१५ िरम्यान अजितकुमार, रा.बैिरीन, रािुल साकळकर 
रा.पुणे, उन्नीकषणन्न रा.त्रत्रिेंद्रम या ततींघानी सींगनमत करून नारळाच ेिोन कीं न््ेनर बैिरीनला 
तनयाशत करायला लािल्हयाींनतर त्याींचे २३ लाख रूपये न िेता र्सिणूक करण्यात आल्हयाचे मािे 
हिनाींक ११ रे्ब्रुिारी, २०१६ रोिी िा त्या समुारास तनििशनास आले आिे, िे खरे आिे काय 
(२) असल्हयास, याबाबत शसडको पोलीस  ाण्यात तरारार हिल्हयानींतर सुध्िा याबाबत चौकिी 
करण्यात आलेली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (११-०८-२०१७) :(१) िोय. 
       श्री.अनुप कुलकणम याींनी सिर प्रकरणी एकूण २२,८०,०००/- रुपयाींची र्सिणूक लाली 
असल्हयाची कर्याशि हिल्हयाने पोलीस स््ेिन, शसडको, औरींगाबाि येर्थ े गु.र.नीं. १०१/२०१६ 
भा.िीं.वि. कलम ४०६, ४२०, ३४ प्रमाणे गुन्िा िाखल करण्यात आला आिे. 
(२) नािी. 
       सिर प्रकरणी आरोपीविरुध्ि मा.न्यायालयात िोर्ारोप पत्र िाखल करण्यात आले आिे. 
(३) या प्रकरणी िेळीच कायशिािी करुण्यात आलेली असून विलींब लालेला नािी. 

___________ 
  

मानूर (ता.शशरुर, जि.बीड) येथ ेपोलीस चौिी उभारण्याबाबत 
  

(६)  ५१४२४ (१६-०५-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मानूर (ता.शिरुर, जि.बीड) येर्थे िाढत्या गुन्िेगारीला प्रततबींि करण्यासा ी पोलीस चौकी 
उभारण्याची मागणी सातत्याने स्र्थातनक नागरीक आणण मा.लोकप्रतततनिीींनी िासनाकड े केली 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सिरिू मागणीच्या अनुर्ींगान ेपोलीस चौकी उभारुन आिश्यक कमशचारी िगाशची 
नेमणुक करण्याबाबत िासनान ेकोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२१-०८-२०१७) :(१) ि (२) पोलीस अिीक्षक, बीड याींनी मानूर येर्थे पोलीस 
चौकी तनमाशण करणेबाबत सािर केलेला प्रस्ताि पोलीस मिासींचालक याींचे स्तरािर तपासण्यात 
येत आिे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
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गडहहांग्लि (जि.िोल्हहापूर) तालुयायात मटिा सुरु असल्हयाबाबत 
  

(७)  ५७०१७ (२३-०८-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.हसन मशु्रीर् (िागल), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गडहिींग्लि (जि.कोल्हिापूर) तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात म्का सुरु असल्हयाच ेमािे एवप्रल 
२०१६ मध्ये तनििशनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, गडहिींग्लि ििर ि तालुक्यातील म्का अड्ड ेबींि करणेबाबत िासनान ेकोणती 
कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (११-०८-२०१७) :(१) ि (२) गडहिींग्लि ि नसेरी पोलीस  ाण ेिद्दीत सन 
२०१५ ि २०१६ मध्ये एकूण ४१ गुन्िे िाखल असनू त्यामध्ये ५५ आरोपीींना अ्क करून 
त्याींच्याकडून रुपये ४,३२,४५४/- रतक् या रक्कमेचा मुदे्दमाल िप्त करण्यात आला आिे. 
       कोल्हिापूर जिल्ह्यातील गडहिींग्लि तालुक्यासि रतर तालुक्यात पोलीसाींची निर 
चुकिून तसेच मोबाईलिरुन िुगार अर्थिा म्का सुरु असल्हयाच े तनििशनास येताच तात्काळ 
छापा ्ाकून गुन्िे िाखल करण्यात आले आिेत. 
       तसेच अस ेगुन्िे घडू नयेत म्िणून सिस्त्र पेरोशलींग ि नाकाबींिी नमेून पषरणामकारक 
कायशिािी करणेबाबत सिश पोलीस  ाण्याींना सूचना हिल्हया आिेत. 
(३) विलींब लालेला नािी. 

___________ 
  

मौि ेिोवाड (ता.चांदवड, जि.िोल्हहापूर) येथील पोलीस दरूके्षत्र इमारत व पोलीस िमफचारी 
वसाहतीतील घराांची लालेली दरुवस्था 

  

(८)  ५७४१४ (२३-०८-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौि ेकोिाड (ता.चींिगड, जि.कोल्हिापूर) येर्थील पोलीस िरूके्षत्र रमारत ि पोलीस कमशचारी 
िसाितीमिील घराींची मोठ्या प्रमाणात िरुिस्र्था लाल्हयाचे मािे रे्ब्रुिारी, २०१६ मध्ये 
तनििशनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सिर पोलीस िरूके्षत्र रमारत ि कमशचारी िसाितीतील घराींची िरुुस्ती तातडीन े
करणेबाबत िासनाने कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३)  नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२९-०९-२०१७) :(१), (२) ि (३) चींिगड पोलीस  ाण े अींतगशत कोिाड 
िरूके्षत्र येर्थील पोलीस कमशचारी तनिासस्र्थानाींच्या िरुुस्तीसा ी हिनाींक २५ नोव्िेंबर, २०१३ 
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रोिीच्या िासन तनणशयान्िये रु. ६.५४ लाख रतक्या खचाशच्या अींिािपत्रकास प्रिासकीय 
मान्यता िेण्यात आली िोती. त्यास अनुसरुन सािशितनक बाींिकाम विभागाच्या हिनाींक १४ 
माचश, २०१४ रोिीच्या ज्ञापनादिारे रु. ४.५५ लाख रतका तनिी उपलब्ि करुन िेण्यात आला 
िोता. तर्थावप लोकसभा तनिडणूक २०१४ आचारसींहिता कायशरारम हिनाींक ०५ माचश, २०१४ पासून 
लागू लाल्हयान े मींिूर काम १०० ्क्के पूणश िोणे िक्य नसल्हयाने सिरिू तनिी अधिक्षक 
अशभयींता, सािशितनक विभाग, कोल्हिापूर याींनी िासनाकड ेसमवपशत केला आिे. 
     पोलीस अधिक्षक, कोल्हिापरू याींनी प्रस्ततु िरुुस्तीच्या कामाींसा ी तनिी शमळण्यासा ी 
सािर केलेला प्रस्ताि पोलीस मिासींचालक मिाराषर राज्य, मुींबई याींच्याकडून िासनास सािर 
करण्यात येत आिे. तनिीच्या उपलब्ितेनुसार प्रस्तुत कामासा ी तनिी उपलब्ि करुन िेण्यात 
येईल. 

___________ 
  

राज्यातील पोलीसाांसाठी घरे बाांधण्याबाबत 
  

(९)  ६१६५९ (२३-०८-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मिाराषर राज्य पोलीस गिृतनमाशण आणण कल्हयाण मिामींडळ िोन िर्ाशत पोलीसाींसा ी 
राज्यात १५ त े२० ििार घरे बाींिण्याच ेकाम सुरू करणार असून त्यासा ी चाल ुिर्ाशत १५०० 
को्ी रुपये खचश करण्यात येणार असल्हयाचे मािे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान 
तनििशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, िासनाने सिर घरे तनिाशषरत िेळेत पुणश करण्याबाबत कोणती कायशिािी केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२८-०९-२०१७) :(१) ि (२) राज्यात येत्या कािी िर्ाशत पोलीसाींसा ी १ 
लाख घरे बाींिण्याच ेउहद्दष्  ेिण्यात आले असनू त्याबाबतचे तनयोिन पोलीस गिृतनमाशण ि 
कल्हयाण मिामींडळामार्श त सुरु आिे. सदय:जस्र्थतीत प्रगतीपर्थािरील ि तनयोिनस्तरािरील 
कामासा ी समुारे रु. ७६४२.०० को्ी रतका खचश येणार आिे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

पाटोदा (जि.बीड) येथ ेनवीन पोलीस ठाण ेउभारण्याबाबत   
  

(१०)  ६२९३७ (२३-०८-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पा्ोिा (जि.बीड) येर्थे निीन पोलीस  ाण्याची तातडीने उभारणी करण्याबाबतची मागणी 
मा. लोकप्रतततनिी सातत्याने करीत आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास, सिर मागणीच्या अनुर्ींगान ेकोणती कायशिािी करण्यात आली िा येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२८-०९-२०१७) :(१) िोय. 
(२) सिर विर्याबात के्षत्रत्रय कायाशलय याींच्यास्तरािर कायशिािी सुरु आिे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

राज्यासह मुांबई येथील धगरणी िामगाराांच्या मुलाांना नोिरीत प्राधान्य देण्याबाबत 
  

(११)  ६२९५१ (२९-०८-२०१६).   श्री.सुननल शशांदे (वरळी) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यासि मुींबई येर्थील धगरण्याींच्या िागाींचा ि खािगी उदयोगाींच्या िागाींचा विकास करून 
नव्यान े उभारण्यात आलेल्हया उदयोगाींत तेर्थील कामगाराींच्या मुलाींना नोकरीत प्रािान्य 
िेण्याबाबतचा प्रस्ताि िासनाच्या विचारािीन आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सिर प्रस्तािाचे र्थोडक्यात स्िरूप काय आिे; 
(३) असल्हयास, सिरिू प्रस्तािाची अींमलबिािणी ककती कालाििीत िोणे अपेक्षक्षत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२१-०९-२०१७) :(१) अिा प्रकारचा कोणतािी प्रस्ताि कामगार 
विभागाकड ेविचारािीन नािी. 
(२) प्रश्न उद् ाित नािी. 
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

शेवगाव (जि.अहमदनगर) येथील पतसांस्थेने बनावट नोटा चलनात आणल्हयाबाबत 
  

(१२)  ६५४६४ (१७-०१-२०१७).   श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींगरे ि िेिगाि (जि.अिमिनगर) येर्थील पतसींस्र्थेच्या जिल्ह्यासि राज्यातील ८ 
िाखामिील िमा केलेल्हया बनाि् नो्ा नष् न करता चलनात आणल्हया प्रकरणी पोलीसाींनी 
हिनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास िोर्ीींना अ्क केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सिरिू बनाि् नो्ाींची तस्करी करणा-या व्यक्तीींकड े रुपये २ लाख ९ 
ििाराच्या बनाि् नो्ा आढळून आल्हया, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सिर प्रकरणी कोणती कायशिािी करण्यात आली िा येत आिे,  
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (११-०८-२०१७) :(१) िे खरे नािी.  
(२) िे खरे नािी.     
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

मुांबई महानगरातील रहदारीच्या व वदफळीच्या रस्त्यावर  
सीसीटीव्ही िॅमेरे िायफक्षमतेन ेबसववण्याबाबत  

 

(१३)  ६५५५७ (१३-०२-२०१७).   श्री.अबू आिमी (मानखूदफ शशवािीनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील वििेर्तः मुींबई मिानगरातील रििारीच्या ि ििशळीच्या रस्त्यािर सी.सी.्ी.व्िी. 
चे िाळे पूणश क्षमतनेे ि सींख्येने विस्ताषरत करण्याकषरता आिश्यक त्या मनुषयबळाची 
तनयुक्ती करण्याबाबतची मागणी नागषरक सींघ्ना, स्र्थातनक सेिाभािी सींस्र्थाींच े पिाधिकारी, 
राज्यातील विधिमींडळ सिस्याींनी तसेच राज्याचे मा.मुख्यमींत्री (गिृ), मा.राज्यमींत्री (गिृ-ििरे), 
मुख्यसधचि (मिाराषर राज्य), प्रिान सधचि (गिृ), ि बिृन्मुींबई पोलीस आयुक्तालयाच े
सींबींधित अधिकाऱ्याींकड े तनिेिनकत्याांनी हिनाींक २ ऑक््दवबर, २०१६ रोिी िा त्या सुमारास 
लेखी तनिेिनादिारे मागणी केली आिे, िे खरे आिे काय,    
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२२-०८-२०१७) :(१), (२) ि (३) मुींबई ििरात िनतेच्या सुरक्षक्षततेच्या 
दृष्ीने सीसी्ीव्िी कॅमेरे बसविण्यासा ी मे. लासशन ॲन्ड ्ुब्रो या कीं पनीिी हि.७.२.२०१५ रोिी 
करार करण्यात आला आिे. त्यानसुार मुींबई ििरात एकुण ४७१७ सीसी्ीव्िी कॅमेरे बसविण्यात 
आले आिेत. सिर करारानसुार सींबधित कीं पनीमार्श त या सिश सीसी्ीव्िी कॅम-ेयाींची िेखभाल ि 
िरुुस्ती करण्यात येणार आिे.  सिर सिश कॅम-ेयाींचे तनयींत्रण  पोलीस आयुक्त, मुींबई याींच े
कायाशलयातील आिेि ि तनयींत्रण कक्ष ि पोलीस िाितुक मुख्यालय, िरळी, मुींबई येर्थील 
आिेि ि तनयींत्रण कक्ष अिा स्ितींत्र  कक्षाव्िारे करण्यात येत आिे.  तसेच सीसी्ीव्िी 
तनयींत्रण कक्षाकरीता पोलीस अधिकारी ि कमशचारी याींची एकूण ४२ पिे सुिारीत आकृतीबींिात 
प्रस्तावित करण्यात आली आिेत. 

___________ 
  

गगनबावडा (जि.िोल्हहापूर) येथील पोलीस वसाहत इमारतीांची दरुवस्था लाल्हयाबाबत 
  

(१४)  ६७१९१ (१७-०१-२०१७).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गगनबािडा (जि.कोल्हिापूर) येर्थील ४० िर्ाशपूिमच्या २८ रमारती मोडकळीस आल्हया असून 
पोशलसाींना अनके समस्याींना तदवड दयािे लागत आिे, िे खरे आिे काय, 



वि.स. ३५२ (9) 

(२) असल्हयास, सिर पोलीस कमशचाऱ्याींना निीन पोलीस िसाित बाींिून िेण्यासा ी कोणती 
कायशिािी करण्यात आली िा येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२९-०९-२०१७) :(१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) कोल्हिापूर जिल्ह्यातील गगणबािडा पोलीस स््ेिन येर्थील पोलीस कमशचारी याींचेकषरता २८ 
निीन तनिासस्र्थाने बाींिण्याबाबत सािशितनक बाींिकाम विभाग, कोल्हिापूर याींनी सन २०१४ 
मध्ये प्रस्ताि सािर केला िोता. सिर प्रस्ताि िा अदययाित िरसचूीनुसार सािर करण्याबाबत 
के्षत्रत्रय कायाशलयाकडून सािशितनक बाींिकाम विभाग, कोल्हिापूर याींच्यािी पत्रव्यििार करण्यात 
आला आिे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

मुस्लीम धमफ प्रचारि डॉ.लािीर नाईि याांच्यावर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(१५)  ६७४५४ (१७-०१-२०१७).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाफ) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुस्लीम िमश प्रचारक डॉ. लाकीर नाईक याींच्या भार्णातून ििितिादयाींना शिकिण िेत 
असल्ह याबाबतचा अििाल मुींबई पोशलसाींनी मािे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान 
िासनाकड ेसािर केला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सिर अििालानुसार डॉ.लाकीर नाईक याींच्यािर िासनान ेकोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आिे. 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१०-०८-२०१७) :(१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) कें द्र िासनाने हिनाींक १७.११.२०१६ च्या अधिसूचनेन्िये “रस्लाशमक षरसचश र्ाऊीं डिेन” या 
ििितिािी सींघ्नेिर बेकायिेिीर कृत्ये प्रततबींि अधितनयम, १९६७ अन्िये ५ िर्ाशकरीता बींिी 
घातली आिे.  
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

राज्यातील पोशलसाांना घरासाठी शासिीय ििफ देण्याबाबत 
  

(१६)  ६७९५४ (११-०१-२०१७).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्रीमती ननमफला गाववत (इगतपरूी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोर् टाररे् 
(िळमनुरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), प्रा.ववरेंद्र 
िगताप (धामणगाव रेल्हवे) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील पोशलसाींना िक्काींच्या घरासा ी िासकीय किश शमळण्याबाबत समुारे आ  ििार 
अिश िासनाकड े पडून असल्हयाची माहिती मािे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान 
तनििशनास  आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, पोशलस गिृतनमाशण आणण कल्हयाण मींडळाने सिर किे मींिूर करण्यासा ी 
िासनाकड े१६०० को्ी रुपये माधगतले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, पोशलसाींना िक्काच ेघरकुल विकत घेता यािे यासा ी िासकीय किश िेण्याबाबत 
िासनस्तरािरुन कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२६-०९-२०१७) :(१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) मिाराषर राज्य गिृतनमाशण कल्हयाण मिामींडळाकडून अिा प्रकारची मागणी करण्यात 
आलेली नािी. 
(३) राज्यातील पोलीस िलातील कमशचारी याींना घरबाींिणीसा ी बँकाींमार्श त किश व्यिस्र्था 
करण्याबाबत तसेच यासा ी घेण्यात येणा-या किाशसा ी व्यािातील र्रकाची रक्कम अिा 
करण्याबाबत हि.१०.०४.२०१७ रोिी तनणशय घेण्यात आला आिे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

राज्यातील न्यायसहायि वैज्ञाननि प्रयोगशाळेतील ररयात पदे भरण्याबाबत 
  

(१७)  ६८७२४ (११-०१-२०१७).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर), अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात िैज्ञातनक सिायक आणण रासायतनक विश् लेर्काींसि प्रयोगिाळा (सिायक) 
पषरचराींच्या १४७ िणाींना कीं त्रा्ी तत्िािर तनयुक्ती करण्यात आली त् यातील ९८ पिे िैज्ञातनक 
सिायक आणण सिायक आणण सिायक रासायतनक विश्लेर्काींची आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(२)  असल्हयास, नागपुरातील प्रािेशिक न्यायसिायक िैज्ञातनक प्रयोगिाळेतील उपसींचालक पि 
िोन िर्ाशपासून षरक्त असून १३३ पिाींपैकी ३७ रासायतनक विश्लेर्क आणण िैज्ञातनक 
विश्लेर्काींची पिे षरक्त आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सिर षरक्त पिे कायमस्िरुपी भरण्याबाबत कोणती कायशिािी केली िा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०७-०८-२०१७) :(१) न्यायसिायक िैज्ञातनक प्रयोगिाळा 
सींचालनालयामार्श त मािे म,े २०१६ त े िुन, २०१७ या कालाििीत सिायक रासायतनक 
विश्लेर्काची ४९ पिे, िैज्ञातनक सिायकाची ४९ पिे आणण प्रयोगिाळा पषरचराची ४९ पिे अिी 
एकूण १४७ पिाींची कीं त्रा्ी तत्िािर तनयुक्ती करण्यात आली िोती. 
 



वि.स. ३५२ (11) 

(२) ि (३) सदयजस्र्थतीत प्रािेशिक न्यायसिायक िैज्ञातनक प्रयोगिाळा, नागपूर येर्थे पुणशिळे 
उपसींचालकाचे पि कायशरत आिे. तसेच सिर प्रयोगिाळेमध्ये सदयजस्र्थतीत एकूण १६७  मींिूर 
पिे असून त्यापैकी सिायक रासायतनक विश्लेर्काींची ३३ पिे मींिरू असून ९ भरलेली असून 
२४ पिे षरक्त आिेत. सिर षरक्त पिाींपैकी कािी पिे निीन तनमाशण केलेली असून, िी सिश 
षरक्त पिे भरण्याबाबत मिाराषर लोकसेिा आयोगामार्श त कायशिािी सुरु आिे. तसेच िैज्ञातनक 
सिायकाची मींिूर पिे २० असून १८ पिे भरलेली असून २ पिे षरक्त आिेत. सिर षरक्त पिे 
भरण्याबाबत सींचालनालयाकडून आिश्यक ती कायशिािी करण्यात येत आिे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  
मुांबई, ववक्रोळी (प.) येथील पािफ  साईट पोशलस ठाण्यासाठी िागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१८)  ६८८८९ (११-०१-२०१७).   श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई, विरारोळी (प.) येर्थील भाड ेतत्िािर असलेले पाकश  साई् पोलीस  ाण्यास मेरे्अर 
्ॉिर समोर, मोकळी िागा, रोड नीं. १७ न.भू.क. २िी/ २एच (क्षते्रर्ळ ७५९० चौ.मी.) ककीं िा 
िॉ्ेल ह्म्बक ्ू समोरील न.भ.ूक.२ए/४सी (क्षेत्रर्ळ ३८६३३ चौ.रु््.) यापैकी एक िागा 
उपलब्ि करुन िेण्याची मागणी स्र्थातनक लोकप्रतततनिीींनी मािे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा 
त्यािरम्यान केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, पाकश  साई् पोशलस  ाण्यासा ी िागा उपलब्ि करुन िेण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२९-०९-२०१७) :(१) मरेे्अर त्रबल्हडीींग समोर, रोड नीं.१७, पाकश साई्, 
विरारोळी (प.) सव्िे रार.१४२ हिस्सा रार. १ िे १४७६.७ चौ.मी. के्षत्र तनयोजित मींडईसा ी राखीि 
असल्हयान,े सिर आरक्षणात बिल करुन उक्त िागा पाकश  साई् पोलीस  ाण्यासा ी उपलब्ि  
करुन िेण्याची विनींती स्र्थातनक लोकप्रतततनिीींनी हिनाींक १४.१२.२०१५ रोिी मा. मुख्यमींत्री 
मिोियाींना केली आिे. 
(२) ि (३) पाकश  साई् पोलीस  ाण्यासा ी िागा उपलब्ि करुन िेण्याबाबत आयुक्त, बिृन्मुींबई 
मिानगरपाशलका याींचिेी के्षत्रीय स्तरािरुन पा पुरािा सुरु आिे. 

___________ 
  

अचलपूर (जि.अमरावती) येथे पोलीस अधीक्षि याांच्यािररता 
प्रशासिीय इमारत व ५६ ननवासस्थाने बाांधण्याबाबत 

  

(१९)  ७१२८९ (१७-०१-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्फ  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव 
िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.शशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), डॉ.अननल बोंड े (मोशी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पोलीस अिीक्षक अमरािती कषरता अचलपूर जिल्हिा अमरािती येर्थ े पोलीस स््ेिन 
प्रिासकीय रमारत ि ५६ तनिासस्र्थान ेबाींिण्याबाबत लोकप्रतततनिी, अचलपूर याींनी हिनाींक ३ 
सप् े्ंबर, २०१६ रोिी सधचि, गिृ विभाग याींना तनिेिन हिले िोत,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, हिनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी अपर पोलीस मिासींचालक ि सि 
व्यिस्र्थापकीय सींचालक मिाराषर राज्य पोलीस गिृ तनमाशण ि कल्हयाण मिामींडळ याींच्या 
पत्रानुसार सिर कामाींची तनवििा प्रकाशित करण्यात आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी आतापयांत कोणती कायशिािी करण्यात आली िा येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२९-०९-२०१७) :(१), (२) ि (३) अचलपूर जि.अमरािती येर्थील पोलीस 
स््ेिन ि ५६ तनिासस्र्थान े बाींिण्यासा ी तनवििा प्रकरारया प्रशसध्ि करण्यात आलेली असून 
कीं त्रा्िारास कायाशरींभ आिेि िेण्यात आले आिे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
 

देऊळगावमही (जि.बुलढाणा) येथील पोलीस चौिीमधील ररयात पदाांबाबत 
 

(२०)  ७२४९६ (११-०१-२०१७).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िेऊळगािरािा पोलीस स््ेिनअींतगशत (जि.बलुढाणा) िेऊळगाि मिी पोलीस चौकीच्या 
कायशकके्षत ११ गािे असून तेर्थील कारभार केिळ ७ पोलीसाींिर अिलींबून असल्हयाचे मािे 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान तनििशनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सिर पोलीस चौकीमध्ये अपुरे कमशचारी असण्याची कारणे काय असून उक्त 
पोलीस चौकीत आिश्यक तो कमशचारी िगश नेमण्यासींिभाशत िासनाने कोणती कायशिािी केली िा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२१-०८-२०१७) :(१) ि (२) िेऊळगाि मिी पोलीस िरुके्षत्र िे िेऊळगाि 
रािा पोलीस  ाणे अींतगशत येत असून सिर पोलीस  ाण्याकरीता ३ पोलीस अधिकारी ि ६४ 
पोलीस कमशचारी याप्रमाणे एकुण ६७ पिे मींिूर आिेत. िेऊळगाि मिी पोलीस िरुके्षत्राकरीता १ 
पोलीस ििालिार ि २ पोलीस शिपाई अिी ३ पिे मींिूर आिेत. तर्थावप सिर िरुके्षत्राकरीता १ 
सिायक पोलीस उपतनरीक्षक, २ पोलीस ििालिार ि ४ पोलीस शिपाई याींची नेमणुक करण्यात 
आलेली आिे. पोलीस अिीक्षक, बुलढाणा याींनी िेऊळगाि रािा पोलीस  ाण्याचे विभािन 
करुन िेऊळगाि मिी िरुके्षत्र येर्थ ेनिीन पोलीस  ाण े तनमाशण करणेबाबतचा प्रस्ताि पोलीस 
मिासींचालक, मिाराषर राज्य, मुींबई याींच्या कायाशलयास सािर केला िोता. सिर प्रस्ताि अपुणश 
असल्हयान े पोलीस मिासींचालक याींनी प्रस्तुत प्रकरणी सविस्तर माहितीसि सुिारीत प्रस्ताि 
सािर करण्याबाबत पोलीस अिीक्षक, बुलढाणा याींना तनिेि हिलेले आिेत. 
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
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िोल्हहापूर येथील VRL िां पनीच ेपावणे दोन िोटी रुपये िप्त िरण्यात आल्हयाबाबत 
  

(२१)  ७३०९३ (१६-०१-२०१७).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल्हिापूर येर्थील िाभोळकर कॉनशर येर्थील VRL कीं पनीच्या ििालाचे पािण े िोन को्ी 
रुपये िप्त केल्हयाचे मािे ऑक््दवबर, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान तनििशनास आले आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्हयास, सिर प्रकरणी कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (११-०८-२०१७) :(१) ि (२) व्िीआरएल कीं पनीचे पैस े िप्त केले नसनू 
हि.२३/०९/२०१६ रोिी पथृ्िी एीं्रप्रायईि कुषरयर कीं पनी अिमिाबाि, एस.िैलेिकुमार ॲन्ड 
कुषरयर कीं पनी अिमिाबाि ि मसेसश रािेिकुमार ॲन्ड कुषरयर कीं पनी अिमिाबाि याींचे रोख 
रुपये १,६७,१०,०००/- िप्त करण्यात आले िोत.े सिर प्रकरणी आरोपीताींना सीआरपीसी कलम 
४१ (१) (ड) प्रमाणे अ्क करुन मा.मुख्य न्यायिींडाधिकारी, को श् कोल्हिापूर येर्थ ेििर करण्यात 
आले िोते. 
     सिर रक्कमेची चौकिी िोण्यासींिभाशत सिायक आयकर तनिेिक (अन्िेर्ण), कोल्हिापूर 
याींच्यािी पत्रव्यििार करण्यात आलेला आिे. सिरची रोख रक्कम परत शमळणेबाबत सींबींधित 
कुरीयर कीं पनीने मा.न्यायालयात ककरकोळ अिश केला िोता. त्याप्रमाण े मा.न्यायालयान े
खातरिमा करुन सींबींधित कुषरयर कीं पनीस रक्कम िेण्याबाबत आिेि हिले िोते. त्याप्रमाणे 
सिरची रक्कम सींबींधिताींना परत िेण्यात आली आिे. 
(३) विलींब लाला नािी. 

___________ 
  

राज्यातील िल वाहतूि सक्षम िरण्याबाबत 
  

(२२)  ७३८०७ (२०-०४-२०१७).   श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (शशडी), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवफ), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), 
श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्रीमती 
देवयानी र्राांदे (नाशशि मध्य), श्री.सुरेश लाड (ििफत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील िल िाितूक सागरमाला योिनेनुसार सक्षम करण्याची सूचना कें द्रीय 
िलिाितूक मींत्रयाींनी घोर्ीत केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, मिाराषराच्या ककनारपट्टीिर िाितूक करणाऱ्या बो्ीींपैकी ९० ्क्के बो्ी 
कालबा्य लाल्हयाची माहिती समोर आली असल्हयाने सागरमाला योिना यिस्िी िोण्यास 
अडचणी तनमाशण लाल्हया आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्हयास, सिर सागरमाला योिना यिस्िी िोण्यासा ी अत्यािुतनक बो्ी आणण सुवििा 
उपलब्ि करुन िेण्याबाबत िासनामार्श त कोणती कायशिािी करण्यात आली िा येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०४-०८-२०१७) :(१) िे खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) सागरमाला अींतगशत प्रिासी सुवििा उपलब्ि करुन िेण्यासा ी िासनाकडून एकूण १९ 
प्रस्ताि कें द्र िासनास सािर करण्यात आले असून, त्यापैकी १० प्रस्तािास मींिूरी शमळाली ि 
त्यासा ी रु.६१.७१ तनिी उपलब्ि करुन िेण्यात आला आिे. तसचे सागरमाला कायशरारमाींतगशत 
अत्यािुतनक बो्ी खरेिीबाबत तनिी उपलब्ि करुन िेण्याची कोणतीिी योिना नािी. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

शाहुवाडी (जि.िोल्हहापूर) तालयुायातील सुमारे चारश ेसेवा ननवतृ्त नागररिाांचे आठ 
महहन्याांपासून पेन्शन िमा न लाल्हयाबाबत 

  

(२३)  ७४०२६ (१५-०४-२०१७).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) िािुिाडी (जि.कोल्हिापूर) तालकु्यातील िािुिाडी बँक ऑर् रींडडया िाखेत सुमारे चारि ेसेिा 
तनितृ्त नागषरकाींचे आ  महिन्याींपासून पेन्िन िमा लालेले नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, पी.पी.ओ नींबर नसल्हयाने भविषयतनिाशि तनिी कायाशलयाकडून पेन्िन िमा िोत 
नसल्हयाच ेबँकेकडून साींधगतले िात आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत चौकिी केली आिे काय ि तदनुसार  तनितृ्त नागषरकाींची पेन्िन 
िमा िोण्यासा ी िासनाने कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (०९-०८-२०१७) :(१) िे खरे नािी. 
     कमशचारी भविषय तनिी सींघ्नेच्या कोल्हिापूर येर्थील के्षत्रत्रय कायाशलयान ेआिार सींलग्न 
जििन प्रमाण (कें द्र िासनाच्या अधिसुचनेनुसार  अतनिायश)  सािर केलेल्हया ६७४ तनितृ्तीिेतन 
िारकाींचे एवप्रल,२०१७ पयांतचे तनितृ्तीिेतन सींबींधित बँकेत िमा केले आिे. तर मािे म,े२०१७ 
मध्ये अिा २०० तनितृ्तीिेतन िारकाींचे तनितृ्तीिेतन सींबींधित बँकेत िमा केले आिे. 
   तनितृ्तीिेतन िारकाींना विना खींड तनितृ्तीितेन िेता यािे या करीता डडजि्ल जििन 
प्रमाण सािर करण्याबाबत सिर कायाशलयाने ितशमान पत्राव्िारे व्यापक प्रशसध्िी हिली आिे. 
डडजि्ल जििन प्रमाण सािर करण्याची अींततम मुित िानेिारी, रे्ब्रुिारी, माचश आणण 
एवप्रल,२०१७ पयांत िेळोिेळी िाढविण्यात आली िोती.  
(२) िे खरे नािी. 
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    ज्या तनितृ्तीिेतन िारकाींनी डडजि्ल जििन प्रमाण सािर केले नव्िते केिळ अिा 
तनितृ्तीिेतन िारकाींना तनितृ्तीितेन अिा करण्यात आले नािी. पी.पी.ओ नींबरिी याचा 
कोणतािी सींबींि नािी. 
(३)  मािे नोव्िेंबर, २०१६ पासून डडजि्ल जििन प्रमाणाची नदविणी करण्याची सुवििा भविषय 
तनिी कायाशलय, के्षत्रत्रय कायाशलय, कोल्हिापूर येर्थ ेउपलब्ि आिे. या व्यततषरक्त सिर सुवििा 
मिा ई सुवििा कें द्र आणण सिश जिल्ह्यातील ग्रािक सेिा कें द्रात उपलब्ि आिे. तसेच, 
तनितृ्तीिेतन अिा करणाऱ्या बँकाींना िेखील सिर सुवििा पुरविण्याच्या सुचना िेण्यात आल्हया 
आिेत.     
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

टेंभूणी (ता.माढा, जि.सोलापूर) येथील देवस्थानची िागा ववश्वस्ताांनी  
परवानगी न घेता ववक्री िेल्हयाबाबत  

  

(२४)  ७५२५२ (२०-०४-२०१७).   श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  े्ंभूणम (ता.माढा, जि.सोलापरू) येर्थील श्री मारुती िेिस्र्थान, श्री विठ्ठल रुक्मीणी िेिस्र्थान, 
श्री ज्योततशलशग िेिस्र्थान तसचे श्री लक्ष्मी नारायण िेिस्र्थानाच्या विश्िस्ताींनी (पुिारी) 
िेिस्र्थानाींच्या िागेिर प्लॉह्ींग करुन तसेच लातूर येर्थील िमाशिाय आयुक्त कायाशलयाची 
परिानगी न घेता िागा विकल्हयाची बाब मािे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यासमुारास तनििशनास 
आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी नागषरकाींनी जिल्हिाधिकारी सोलापूर याींच्याकड ेमािे िानेिारी, 
२०१७ मध्ये तरारारी िाखल केल्हया आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आिे काय, चौकिीत काय आढळून 
आले ि त्यानसुार सींबींधिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ?    
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (११-०८-२०१७) :(१) अ) श्री मारुती िेिस्र्थान, े्ंभुणम या िेिस्र्थानच्या 
अशभलेख्यािर े्ंभुणम येर्थील ग् रार.१०९१ के्षत्र ६.१५ आर िी िमीन आिे. या िेत िमीनीिर 
सिश सािारण कुळ म्िणून, श्री ित्तात्रय माणणक िेिकर याींचा ताबा असून, िी िशमन त े
त्याींच्या िाड िडीलाींपासून कसत आिेत. या िशमनीिर कोणतीिी प्लॉह्ींग करुन विरारी लालेली 
नािी. 
     ब) श्री विठ्ठल रुक्मीणी िेिस्र्थान, े्ंभुणम या नािाचा न्यास िमाशिाय आयुक्त, मिाराषर 
राज्य याींच्याकड े नदविविण्यात आलेला नािी. तर्थावप, श्री विठ्ठल मींहिर, े्ंभुणम या नािाचा 
न्यास ए-५२३, सोलापूर या रारमाींकाने नदविविण्यात आलेला आिे. या न्यासाच्या रेकॉडशिर सव्िे 
नीं. ५९० के्षत्र ५ एकर १२ गुीं े िमीन ि त्याच सव्िे नींबरात २० x१२ रु््ाचे िेऊळ आिे. या 
िशमनीस नविन ग् नीं. २१ पडलेला असून के्षत्र २ िेक््र ५६ आर आिे. या के्षत्रापकैी २ िेक््र 
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४० आर िमीन िी िमाशिाय सि आयूक्त लातूर याींच ेचौकिी रारमाींक ५/२००३ कलम ३१(१) 
(अ) मिील आिेि हिनाींक २८/५/२००३ नूसार षरतसर परिानगी घेऊन ऋवर्केि रािेंद्र गोसािी, 
रा अकलिू, ता.माळशिरस याींना िेतिमीन म्िणून सन २००३ मध्ये विरारी केलेली आिे. 
उिशषरत १६ गुीं े िमीन िी िेिस्र्थानच्या ताब्यात असून त्याचे प्लॉ्ीींग करुन अर्थिा अन्य 
कोणत्यािी प्रकारे विरारी केलेली नािी. 
     क) श्री ज्योतत शशलींग िेिस्र्थान, े्ंभूणम िा न्यास िमाशिाय आयुक्त, मिाराषर राज्य 
याींच्याकड ेनदविविण्यात आलेला नािी. यास्ति या िेिस्र्थानास िमीन आिे ककीं िा कसे अर्थिा 
असल्हयास ती विश्िस्ताींनी प्लॉ्ीींग करुन िमाशिाय आयुक्ताींनी परिानगी न घेता विरारी केली 
आिे ककीं िा कस े याबाबतचा अशभलेख िमाशिाय आयकु्त, मिाराषर राज्य याींच्याकड े उपलब्ि 
नािी. 
     ड) श्री लक्ष्मी नारायण िेिस्र्थान, े्ंभूणम िा न्यास ए - १२१०, सोलापूर या रारमाींकान े
नदविणीकृत असून या न्यासाची नदविणी अिाशनूसार े्ंभूणम येर्थील ग् नीं. ८७१ के्षत्र येर्थ े १० 
िेक््र ३४ आर रतकी िमीन आिे. या पकैी ८ िेक््र िमीन मा. िमाशिाय सि आयुक्त, 
लातूर याींचे चौकिी रार. २/२००२ कलम ३६(१) (अ) मिील मींिरूी आिेि हि. २५/०१/२००२ 
नूसार षरतसर परिानगी घेऊन विश्िस्ताींनी सिर आिेिात नमुि तीन व्यक्तीींना विरारी केलेली 
आिे. सिर आिेिान्िये विरारी केलेली िमीन िी िेतिमीन म्िणून विरारी केलेली आिे. तसेच 
मिसूल ि िन विभाग, मींत्रालय, मु  ींबई याींच ेआिेि हिनाींक १७/७/२००७  आणण तिशसलिार, 
माढा, याींच्या आिेि हि १७/७/२००८ नूसार विरारी केलेल्हया िमीनीचा रनाम िगश-३ मिून कमी 
करण्यात आलेली आिे. िमाशिाय सि आयूक्त, लातूर याींच्या िरील प्रमाणे आिेिानसुार विरारी 
करुन उिशषरत राहिलेली िेत िमीन ६ एकर २४ गुीं े िमीन िी सध्या न्यासाच्या ताब्यात आिे 
ि त्यास तारेच ेकुीं पण घातलेले आिे 
(२) अ) श्री विठ्ठल मींहिर, े्ंभूणम, न्यास नदविणी रार.ए - ५२३, सोलापूर आणण श्री 
लक्ष्मीनारायण िेिस्र्थान, े्ंभूणम न्यास नदविणी रार. ए १२१०, सोलापूर या िोन न्यासाींनी 
िमाशिाय सि आयूक्त, लातूर याींच्या परिानग्या घेऊन ितेिमीनी विरारी केलेल्हया आिेत. तर 
श्री विठ्ठल मींहिर, े्ंभूणम ्या न्यासाची िमीन सिशसािारण कुळ असलेले ित्तात्रय माणणक 
िेिकर याींच्या ताब्यात आिे आणण ज्योततशलांग िेिस्र्थान िे िमाशिाय आयुक्त याींच्या 
कायाशलयाकड ेनदवि नािी. 
     ब) सिर िशमनीच्या विरारीबाबत नागषरकाींनी िमाशिाय आयकु्त, मिाराषर राज्य याींच्या 
कायाशलयाकड ेतरारारी िाखल केल्हयाचे हिसून येत नािी.        
(३) िमाशिाय आयुक्त याींच्याकड े तरारारी िाखल करण्यात आलेल्हया नािीत तसेच श्री विठ्ठल 
मींहिर, े्ंभूणम, न्यास नदविणी रार. ए-५२३, सोलापूर आणण श्री लक्ष्मीनारायण िेिस्र्थान ्ेभूणम 
न्यास नदविणी रार. ए -१२१०, सोलापूर या िोन रस््नी षरतसर परिानगी घेऊनच िमीनी विरारी 
केल्हया आिेत. उिशषरत न्यास, मारुती िेिस्र्थानन े कोणतीिी िमीन विरारी केलेली नािी ि 
ज्योततशलांग िेिस्र्थानची नदवि िमाशिाय आयुक्त याींच्याकड ेलालेली नािी. यास्ति सिर प्रकरणी 
चौकिी करण्याचा िा सींबींिीताींिर कारिाई करण्याचा प्रश्न उद् ाित नािी. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
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माडगी (ता.तमुसर जि.भांडारा) येथील यालैरीयन ड्रग्ि िारखान्यातील  
िामगाराांच्या मागण्याांबाबत 

  

(२५)  ७५४३८ (२१-०४-२०१७).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :   
सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) माडगी (ता.तमुसर, जि.भींडारा) येर्थील क्लैरीयन ड्रग्ि कारखान्यातील कामगाराींना ककमान 
िेतन, बोनस, सुट्ट या, सुरक्षा साहित्य, िैदयकीय सुवििा र. शमळत नसून िुद्ध वपण्याचे पाणी 
उपलब्ि नसणे ि मोठ्या प्रमाणात प्रिरू्ण िोत असल्हयामळेु एका कामगाराचा मतृ्यू लाल्हयाने 
हिनाींक १९ नोव्िेंबर, २०१६ रोिी कामगाराींनी कामबींि करण्याचे तनिेिन िासनाला हिलेले आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, िासनाने या तनििेनािर कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत  ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (०७-०८-२०१७) :(१) िे खरे नािी. 
     तर्थावप, सिायक कामगार आयुक्त, भींडारा कायाशलयान े सिर कारखान्यात कायशरत 
असलेल्हया राषरीय मििरू मींच या सींघ्नेच्या अध्यक्षाींिी िरूध्िनीदिारे सींपकश  सािून माहिती 
घेतली असता,  सींघ्नेने हिनाींक ५.११.२०१६ रोिी सींचालक क्लैरीयन ऑगशतनक्स शल. तुमसर 
याींना  कामगाराींच्या ज्िलींत प्रश्नाींबाबत तनिेिन हिले आिे. सिर तनिेिनाची प्रत सिायक 
कामगार आयुक्त, भींडारा कायाशलयाने हिनाींक ६.३.२०१७ रोिी प्राप्त  करुन घेतली. तर्थावप, 
हिनाींक १९.११.२०१६ रोिी िा तदनींतर सुध्िा कारखान्यात कोणतेिी कामबींि आींिोलन 
सींघ्नेमार्श त करण्यात आलेले नािी.  
(२) सींघ्नेच्या तनिेिनातील मागण्याींच्या अनुर्ींगान,े सरकारी कामगार अधिकारी, तुमसर, 
जि.भींडारा याींनी कारखान्यास भे्  िेऊन ककमान िेतन अधितनयम, १९४८, िेतन प्रिान 
अधितनयम, १९३६ ि बोनस प्रिान अधितनयम, १९६५ अींतगशत तनषरक्षण केले असता 
कामगाराींना ककमान िेतन िरानुसार िेतन तसेच तनयमानुसार बोनस शमळत असल्हयाच े
आढळून आले आिे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

मुांबई महानगरपाशलिेच्या िी-उत्तर ववभागाचे वररष्ट्ठ वसाहत अधधिारी हे बनावट 
िागदपत्राांच्या आधारे र्ोटोपास देत असल्हयाबाबत 

  

(२६)  ७५४६९ (२१-०४-२०१७).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवफ), श्री.अिय चौधरी (शशवडी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई मिानगरपाशलकेच्या िी-उत्तर विभागाचे िषरष  िसाित अधिकारी श्री.अिोक 
ित्तात्रय कोका्े, िसाित अधिकारी श्री.सुशिलकुमार गाींगुड े िे बोगस कागिपत्राींच्या आिारे 
र्ो्ोपास िेत असल्हयाप्रकरणी हिनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास गुन्िा िाखल 
करण्यात आला आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास, सिर प्रकरणी सिायक पोलीस तनषरक्षक याींच्यामार्श त सुरु असलेली चौकिी 
पूणश लाली आिे काय ि त्यानुर्ींगाने िषरष  िसाित अधिकारी ि िसाित अधिकारी याींच्यािर 
कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१५-०९-२०१७) :(१) अींित: खरे आिे. 

सिर प्रकरणी प्राप्त तरारार अिाशिर चौकिी करुन शििािी पाकश  पोलीस  ाण े येर्थ े
गु.र.रार ९८/१७ भा.िीं.वि.स.कलम ४२०,४६६,४६८,४७१,३४ सि चार आरोपी विरुध्ि हि.३०.३.२०१७ 
गुन्िा िाखल करण्यात आला. सिर प्रकरण तपासािीन आिे. 
(२) सिर गुन््यातील अिशिारान ेनमूि केलेले िषरष  िसाित अधिकारी ि िसाित अधिकारी 
याींचा गुन््यातील सिभाग अदयापपयांत केलेल्हया तपासािरुन तनषपन्न िोत नसल्हयान े
त्याींचेविरुध्ि कारिाई लालेली नािी. 
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
 

औरांगाबाद (जि. औरांगाबाद) शहरालगत असणाऱ्या पररसरातील शतेिमीन बािारभावा पेक्षा 
िमी किां मतीत खरेदी िरून देण्याचे आशमर् दाखवून साड ेनऊ िोटी रुपयाांची  

िरण्यात आलेली र्सवणूि 
 

(२७)  ७५५११ (२१-०४-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाि ििरालगत असणाऱ्या पषरसरातील िेतिमीन बािारभािा पेक्षा कमी ककीं मतीत 
खरेिी करून िेण्याचे आशमर् िाखिून ि खोट्या खरेिी खतादिारे एका रसमाने साड ेनऊ को्ी 
रुपयाींची र्सिणूक केली असून औरींगाबाि शस्ी चौक पोलीस  ाण्यात हिनाींक २२ नोव्िेंबर, 
२०१६ रोिी िा त्यासुमारास गुन्िा िाखल करण्यात आला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास सिर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीत काय आढळून आले 
ि त्यानुर्ींगाने पुढे कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (११-०८-२०१७) :(१) िोय, िे खरे आिे. 
     सिर प्रकरणी शस्ीचौक पोलीस स््ेिन, औरींगाबाि येर्थे १० आरोपीींविरुध्ि 
गु.र.नीं.५१९/२०१६  भा.िीं.वि कलम ४०३, ४०९, ४२०, ४२३, ४६७, ४६८, ४७१, ५०४, ५०६, 
१२०(ब) प्रमाणे गुन्िा िाखल करण्यात आला आिे. 
(२) सिर गुन््याच्या तपासात आरोपीींनी क्कारस्र्थान रचुन कर्याशिी याींच े एकूण 
९,७५,००,०००/- रुपयाींची र्सिणूक केली असल्हयाच ेतनषपन्न लाले आिे. गुन््यातील आरोपीींना 
मा. उच्च न्यायालयान ेअ्कपुिश िामीन मींिुर केला आिे. गुन््यातील आरोपीताींविरुध्ि अधिक 
पुरािा िस्तगत करुन मा.न्यायालयात िोर्ारोपपत्र िाखल करण्याच्या अनुर्ींगान े गुन््याचा 
तपास चाल ूआिे. 
(३) विलींब लालेला नािी. 

___________ 
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मुळशी (जि.पुणे) तालयुायाचा राज्यात इांटरनेटद्वारे ग्रामपांचायती िोडण्याच्या पथदशी 
िायफक्रमामध्ये समावेश िरण्यात आला असल्हयाबाबत 

  

(२८)  ७५८६७ (२१-०४-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुळिी (जि.पुणे) तालुक्याचा राज्यात रीं्रने्दिारे ग्रामपींचायती िोडण्याच्या पर्थििम 
कायशरारमामध्ये समाििे करण्यात आला असल्हयाची माहिती तींत्रज्ञान विभागाचे प्रिान सधचि 
याींनी मुळिी येर्थ ेआयोजित बै कीत हिली असल्हयाचे मािे िून, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान 
तनििशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, यासा ी िीि वितरण प्रणालीतील सिश खाींबाचे िीओ-्ॅधगींग करण्यात येणार 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, या योिनेच्या प्रभािी अींमलबिािणीसा ी िासनाने ॲपची तनशमशती 
करण्याबरोबरच सींगणकीय प्रणाली तनमाशण करण्याबाबत कोणती कायशिािी केली िा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०३-०८-२०१७) :(१) िोय. 
(२) अींित: खरे, मुळिी तालुक्यातील तनिडक ग्रामपींचायती भारत ने् अींतगशत पहिल्हया 
्प्प्यात िोडण्यात येणार आिे. याकरीता िीि वितरण प्रणालीतील खाींबाींच े तनिडलेल्हया 
ग्रामींपचायती पयांतचे िाणारे िीओ-्ॅगीग करण्याची कायशिािी पूणश लाली आिे.  
(३) िीि वितरण खाींबाींचे िीओ-्ॅगीग करीता िासनान े वििेर् ॲप तयार केले असून 
त्यामार्श त िीओ-्ॅगीग करण्यात आले आिे.  
(४) सींबींिीत नािी.  

___________ 
  

नाांदेड जिल्हहयातील शेति-याांची िापूस खरेदीत िापूस व्यापा-याने िेलेली र्सवणूि 
  

(२९)  ७६२२४ (२१-०४-२०१७).   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिेड जिल्ह्यातील िेतक-याींकडून िाढीि िराने उिारीिर कापूस खरेिी करुन िकमोद्दीन 
नािाचा कापसू व्यापा-याने िेतक-याींना र्सविल्हयाची घ्ना मािे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा 
त्यािरम्यान तनििशनास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी माींडिी पोशलसाींत सिर रसमा विरुध्ि र्सिणूकीचा गुन्िा 
िाखल करण्यात आला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सिर आरोपीस पोशलसाींनी अ्क केली आिे काय, तसेच त्याचेिर कोणत्या 
स्िरुपाची कारिाई करण्यात आली िा येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (११-०८-२०१७) :(१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िोय. 
     सिर प्रकरणी पोलीस स््ेिन, माींडिी जि.नाींिेड येर्थे गु.र.नीं. ०६/२०१७ भा.िीं.वि. कलम 
४२०, ३४ प्रमाणे गुन्िा िाखल करणयात आला आिे. 
(३) सिर गुन््यातील मुख्य आरोपीचा िोि घेण्यात येत असून रतर २ सि आरोपीस मा. 
अपर सत्र न्यायाधिि ४ नाींिेड याींनी  अ्कपुिश िामीन मींिुर केला आिे.     
(४) विलींब लालेला नािी. 

___________ 
  

बनवपांपरी शशवारा (ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर) येथ ेदरोडखेोराांनी 
वधृ्द िोडप्यास मारहाण िेल्हयाबाबत 

  

(३०)  ७६६३० (२०-०४-२०१७).   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) बनवपींपरी शििारा (ता.श्रीगदविा, जि.अिमिनगर) येर्थे िरोडखेोराींनी िधृ्ि िोडप्यास मारिाण 
करुन ५ ििार रुपये ि सोन्याच े िाधगने घेऊन पलायन केल्हयाची घ्ना हिनाींक ५ डडसेंबर, 
२०१६ रोिी िा त्यासुमारास तनििशनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सिर घ्नेची िासनामार्श त चौकिी केली आिे काय, चौकिीत काय आढळून 
आले ि तदनसुार सिर िरोडखेोराींचा तपास करुन िरोड्यात चोरुन नेलेल्हया सोन्याचा िस्तऐिि 
ि रोख रक्कम िस्तगत करणेबाबत िासनान ेकोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (११-०८-२०१७) :(१) िोय, पींरतू सिरची घ्ना हि. ६ डडसेंबर २०१६ रोिी 
घडली असून, त्यामध्ये एकुण रुपये ३६०००/- ककीं मतीच्या  मुदे्दमालाची चोरी लालेली आिे. 
(२) सिर प्रकरणी श्रीगदविा पोलीस स््ेिन येर्थे गु.र.नीं. ५६९/२०१६ भा.िीं.वि. कलम ३९४ प्रमाण े
गुन्िा िाखल करण्यात आला आिे. 
     सिर गुन््याच्या तपासात चोरीला गेलेल्हया मुदे्दमालाची ि गुन्िेगाराींची िेळोिळेी माहिती 
काढण्याचा प्रयत्न केला असून, स्र्थातनक गुन्िेगाराींच्या ि अिा प्रकारे गुन्िे करणारे गुन्िेगार 
याींच्या घरलडत्या घेण्यात आल्हया आिेत. तसेच श्िानपर्थकाचा िापर करण्यात आला असून, 
चोर्याींच े स्केच बनिनू जिल्ह्यातील सिश पोलीस स््ेिनला तपासासा ी पा विण्यात आले 
आिे. तपास चाल ूआिे. 
(३) विलींब लालेला नािी. 

___________ 
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देवस्थानाांचा िारभार पाहणाऱ् या जिल्हहा व सत्र न्यायधधश याांना  
माहहतीचा अधधिार िायदा लागू िरण्याबाबत 

  

(३१)  ७७०३६ (२१-०४-२०१७).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मािूर (जि.नाींिेड) येर्थील श्री रेणुकािेिी सींस्र्थान, श्रीके्षत्र मािूरगड येर्थे विविि पिाींिर 
जिल्हिा न्यायािीि, तिशसलिार, पोलीस अधिकारी आणण अन्य िासकीय अधिकारी असताींनािी 
कें द्रीय माहिती अधिकार अधितनयम, २००५ कायदयाखाली माहिती विचारली असता माहिती 
अधिकार सिर सींस्र्थाींना लागू िोत नािी अिी माहिती अिीक्षक, श्री रेणुकािेिी सींस्र्थान, मािूर 
याींनी हिनाींक २४ एवप्रल, २०१५ रोिी िा त्यािरम्यान हिली असल्हयाचे तनििशनास आले आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत हिींि ू वििीज्ञ पषरर्ि आणण हिींि ु िनिागतृी सशमती तसेच 
मा.आहििासी विकासमींत्री, मिाराषर याींनी हिनाींक १३ डडसेंबर, २०१६ रोिी िा त्या िरम्यान 
मा.मुख्यमींत्री याींचेकड ेपत्र शलिून कारिाई करण्याची मागणी केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे ि 
त्यानुसार मािूर येर्थील श्री रेणुकामाता मींहिर, मिाबळेश् िर येर्थील श्रीके्षत्र मिाबळेश् िर मींहिर, 
त्रयींबकेश् िर येर्थील श्री त्रयींबकेश् िर मिािेि मींहिर अिा सिशच िेिस्र्थानाींना माहितीचा अधिकार 
अधितनयम लागू करण्याबाबत कोणता तनणशय घेण्यात आला िा येत आिे तसेच अततषरक्त 
कायशभार पािणाऱ् या जिल्हिा आणण सत्र न्यायािीि याींना कािी मागशििशक तत्त्ि ेअर्थिा तनयम 
घालून िेण्यात आले आिे काय, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (११-०८-२०१७) :(१) मािूर (जिल्हिा नाींिेड) येर्थील श्री रेणूकािेिी सींस्र्थान, 
श्री के्षत्र मािूरगड याींनी न्यासाला िासकीय अनुिान शमळत नसल्हयाने माहिती अधिकार कायिा 
लागू िोत नसल्हयाच ेसींबींधित अिशिाराींना हि.१५.०४.२०१५ िा त्या िरम्यान कळविले आिे. या 
पषृ र्थश  मा.राज्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, बिृन्मुींबई याींनी हि. ०९.११.२०१६ 
रोिी श्री. बच्चु शििािी भोसले विरुध्ि िन माहिती अधिकारी या िरम्यान अवपल रार. बीएम 
१९६९/२०१६ मध्ये तनकाली काढलेल्हया आिेिाची प्रत सोबत िोडली आिे. तसेच मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई खींडपी  औरींगाबाि याींच े षर् वप्ीिन रार. ५२९४/ २००८ मिील 
हि.२८.०४.२००९ रोिीची प्रत सोबत िोडली आिे. सिर िोन्िी तनकालपत्राींमध्ये ज्या िमाशिाय 
न्यासाींना िासनाच ेभरीि अर्थशसिाय्य शमळत नािी त्या सींस्र्थाींना माहिती अधिकार अधितनयम, 
२००५ लागू िोत नािी, असे आिेिीत करण्यात आले आिे. 
(२) सिर विर्याबाबत हिींि ू वििीज्ञ पषरर्ि याींच े विधि ि न्याय विभागास अगे्रवर्त केलेले 
हि.२३.०३.२०१७ रोिीचे पत्र प्राप्त लाले असून माहितीचा अधिकार अधितनयम,२००५ अींतगशत 
करण्यात आलेल्हया तरतूिीस  अनुसरुन सिश िेिस्र्थानाींना सूधचत करण्याबाबत िमाशिाय 
आयुक्त, मिाराषर राज्य याींना विभागाच्या हि.३०.०५.२०१७ रोिीच्या पत्रान्िये आिेशित 
करण्यात आले आिे. 
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(३) मािूर येर्थील श्री रेणुकामाता मींहिर, मिाबळेश्िर येर्थील श्री के्षत्र  मिाबळेश्िर मींहिर तसेच 
श्री त्रयींबकेश्िर मिािेि मींहिर, त्रयींबकेश्िर याींच्यािर िमाशिाय आयुक्त, मिाराषर राज्य 
याींच्याकडून तनयींत्रण  ेिले िाते. यास्ति सिश सींबींधित िेिस्र्थानाींना माहितीचा अधिकार 
अधितनयम, २००५ अींतगशत करण्यात आलेल्हया तरतूिीनुर्ींगाने उधचत कायशिािी करण्याची सूचना 
िेण्याबाबत िमाशिाय आयुक्त, मिाराषर राज्य याींना आिेशित करण्यात आले आिे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी.  

___________ 
  

मांबई येथे वरळी सी शलांि, ववक्रोळी पुवफ, द्रतुगती मागफ, पेडर रोड, वाांदे्र ररयालेमेशन सेंटर 
येथील रस्त्याांवर मध्यरात्रीच्या वळेी दचुािी वाहन शयफतीच ेआयोिन िेले िात असल्हयाबाबत 

  

(३२)  ७७९९६ (२१-०४-२०१७).   अॅड.गौतम चाबुिस्वार (वपांपरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबई येर्थे िरळी सी शलींक, विरारोळी पुिश, द्रतुगती मागश, पेडर रोड, िाींदे्र षरक्लेमेिन सें्र 
येर्थील रस्त्याींिर मध्यरात्रीच्या िळेी िचुाकी िािन ियशतीच ेआयोिन केले िात असल्हयाचे मािे 
िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान तनििशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सिर िचुाकी िािन ियशतीचे आयोिन हिींिी शसनेसषृ्ीतील प्रशसद्ध व्यक्ती, 
रािकीय नेते आणण बड्या मोबाईल कीं पन्याींच ेमालक अििैषरत्या करत असून िचुाकी िािन 
ियशतीच ेकोट्यििी रुपयाींचा सट्टािी लािण्यात येत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीअींती अिैिषरत्या 
बारक रेशसींगचे आयोिन करणाऱ्याींिर िासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१५-०९-२०१७) :(१)बिृन्मुींबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कायशके्षत्रात सन 
२०१७ मध्ये “बाईक रेशसींग” बाबत बाींद्रा पोलीस  ाण ेयेर्थे २ ि विरारोळी पोलीस  ाण ेयेर्थ े४ 
गुन्ियाींची नोिीं करण्यात आली असून अनुरारम:े १८ ि ३६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
आिे. नमूि गुन््यापैकी विरारोळी पोलीस  ाण ेनमूि गुन्िा रार. १३४/२०१७, िा न्यायप्रविष  
असून उिशषरत प्रकरणे तपासाधिन आिेत.     
(२) ि (३) गुन््याच्या तपासात सट्टा लािण्यात येत असल्हयाची बाब तनििशनास आली नािी. 
      नमूि ह काणी बाईक रेशसींगचे आयोिन करत असल्हयाबाबत तनििशनास आलेले नािी.   
तर्थावप, नोव्िेंबर, २०१६ पासून बाींद्रा शस-शलींक ि बाींद्रा षरक्लेमेिन या ह काणी शस-शलींकला 
िोडणाऱ्या िायिे िरील साउर्थ बॉड ि नॉर्थश बॉड येर्थे पोलीस िािनासि जव्िडीओ िु्ीींगसिीत 
योग्य तो बींिोबस्त तनयशमत लािण्यात येत आिे. तसेच सिर ह काणी पोलीस िािनाींची गस्त 
िाढविण्यात आलेली आिे 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
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गडधचरोली जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागासाठी तसचे मुांबई पोशलसाांसाठी  
अत्याधुननि पध्दतीच ेबुलेटप्रुर् िॅिेट शमळण्याबाबत 

  

(३३)  ७८०२३ (२०-०४-२०१७).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) गडधचरोली जिल्हिा पोलीस अधिक्षक याींनी नक्षलग्रस्त कारिायाींचा मकुाबला करण्यासा ी 
िलक्या ििनाचे निीन पध्ितीचे बुले्प्रुर् िॅके् शमळण्यासा ी पा विलेला प्रस्ताि मािे 
िानेिारी, २०१७ पयांत िासनाकड ेप्रलींत्रबत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच मुींबई पोशलसाींसा ी अत्यािुतनक बलेु्प्रुर् िॅके् पुरविण्याची प्रकरारया गत अनके 
हििसाींपासून प्रलींत्रबत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, नक्षलग्रस्त भागासा ी तसेच मुींबई पोशलसाींसा ी अत्यािुतनक पध्ितीचे बलेु्प्रुर् 
िॅके् पुरविण्यासा ी िासनामार्श त कोणती कायशिािी करण्यात आली िा येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०८-०९-२०१७) :(१) पोलीस उप मिातनरीक्षक, गडधचरोली पषरके्षत्र, नागपूर 
याींचेकडून बलेु्प्रुर् िॅके् उपलब्ि करून िेण्याबाबतचा प्रस्ताि हि.१३.४.२०१६ रोिी पोलीस 
मिासींचालक कायाशलयास पा विण्यात आला िोता. सिर प्रस्तािाच्या अनुर्ींगाने ि रतर पोलीस 
घ्काींकडील मागणी विचारात घेऊन ई-तनवििा प्रकरारया राबविण्यात आलेली असून एकूण ५००० 
नग बुले्प्रुर् िॅके् खरेिीबाबतच ेआिेि पुरि ािारास िेण्यात आलेले आिेत. 
(२) ि (३) मुींबई पोलीसाींसा ी सन २०१०-११ मध्ये ५४४ नग बुले्प्रुर् िॅके् यापूिमच 
पुरविण्यात आलेले आिेत. राज्यातील नक्षलग्रस्त भागासि सिश पोलीस िलासा ी एकत्रत्रत 
५००० नग बुले्प्रुर् िॅके् खरेिी करण्याचा पोलीस मिासींचालक स्तरािरील खरेिी सशमतीन े
तनणशय घेतला असून, मािे एवप्रल, २०१७ मध्ये पुरि ािारास तात्काळ पुरि ा करण्याच ेआिेि 
िेण्यात आलेले आिेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

मीरारोड येथील बाांधिाम व्यावसानयि अग्रवाल याांनी सरिारच्या यएुलसी  
िायद्याांतगफत सरिारच्या िशमनी घेऊन अपहार िेल्हयाबाबत 

  

(३४)  ७८६११ (२१-०४-२०१७).   श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  ाणे जिल्ह्यातील कोट्यििी रुपयाींच्या युएलसी घो्ाळ्याप्रकरणी पोशलसाींनी मीरा रोड 
येर्थील विकासक श्यामसुींिर अग्रिाल याींच्या सि  ाणे जिल्हिाधिकारी कायाशलयातील खािगी 
िस्तक श्री बबन पारकर याींना  ाणे गुन्िे अन्िेर्ण विभागाच्या पर्थकान े अ्क केली ि 
विकासकाींना मित करणाऱ्या िास्तुवििारि याींची चौकिी केल्हयाचे मािे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा 
त्या िरम्यानच्या कालाििीमध्ये तनििशनास आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आिे काय, चौकिीअींती ककती को्ी रुपयाींचा 
युएलसी गैरव्यििार तनििशनास आला त्यामध्ये ककती विकासक ि ककती िास्तुवििारि ि रतर 
अधिकारी असल्हयाच े तनििनाशस आले तद नुसार िोर्ीींिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१५-०७-२०१७) :(१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) सिर याबाबत  ाण ेनगर पोलीस स््ेिन येर्थे गु.र.रार.२०१/२०१६ भािींवि कलम ४२०, ४६७, 
४६८, ४७०, ४७१, १२० (ब) सि भ्र.प्र.का. कलम १३ (१) (ड) प्रमाणे ६ आरोपी विरुद्ध गुन्िा 
िाखल आिे. या गुन्ियाचा तपासात सुमारे १०२,१९,८२,६००/-रतक्या रकमचेे िासनाच्या 
मिसुलाच े नुकसान लाल्हयाचे तनषपन्न लाले आिे. नमुि गुन्ियातील ५ अ्क आरोपी ि १ 
मयत आरोपी याींचेविरुद्ध मा. वििेर् न्यायालय,  ाणे येर्थ े हि.३१.०३.२०१७ रोिी िोर्ारोपपत्र 
िाखल करण्यात आले असून प्रकरण न्यायप्रविष  आिे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

पुणे येथील सांभािी उद्यानातील नाटििार राम गणेश गडिरी याांच्या  
पुतळ्याची िातीयवाद्याांनी तोडर्ोड िेल्हयाबाबत 

  

(३५)  ७८९८३ (२१-०४-२०१७).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाफ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), 
डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.हदपि चव्हाण (र्लटण), श्री.प्रिाश सुव े(मागाठाणे), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापूर), श्री.प्रिाश र्ातपेिर (चेंबूर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुणे येर्थील िींगली मिाराि रोडिरील छत्रपती सींभािी उदयानामिील ख्यातनाम ना्ककार 
राम गणेि गडकरी याींचा मिापाशलकेने बसविलेला पुतळा विकृत िातीयिाियाींनी तोडर्ोड 
करुन निीत रे्कून हिल्हयाची घ्ना हिनाींक ३ िानेिारी, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास घडल्हयाच े
तनििशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनामार्श त चौकिी केली आिे काय, चौकिीत काय आढळून 
आले ि तदनसुार सिर विकृत िातीयिादयािर िासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आिे तसेच पुतळा पुन्िा बसविण्याबाबत िासनान ेकोणती कायशिािी केली िा करण्यात 
येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०४-०९-२०१७) :(१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) सिर प्रकरणी डके्कन पोलीस  ाणे, पुणे येर्थे गु. र. रार. ०१/१७ भािवि कलम १२० ब, १५३ 
(अ), ३७९, ४२७, ४४७, सािशितनक मालमत्ता िानी प्रततबींिक कायिा १९८४ च ेकलम ३ ि ७ 
अन्िये गुन्िा िाखल करण्यात आला आिे. सिर गुन््यात ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
असून सध्या सिश अ्क आरोपी िाशमनािर मुक्त आिेत. सिर गुन््याचा पुढील तपास सुरु 
आिे.   
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

महाराष्ट्र मेररटाइम बोडाफिडून मुांबई, ठाणे आणण पालघर 
 येथे िलकक्रडा प्रिल्हप राबववण्यात येणार असल्हयाबाबत 

  

(३६)  ७९१७५ (२१-०४-२०१७).   श्री.डड मल्हलीिािूफन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मिाराषरातील समुद्र ककना-यािर िलकरारडा प्रकल्हप मिाराषर मेषर्ारम बोडाशकडून मुींबई, 
 ाणे आणण पालघर येर्थ े राबविण्यात येणार असल्हयाच े मािे िानिेारी, २०१७ च्या िेि्च्या 
आ िड्यात िा त्यािरम्यान तनििशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकल्हपामळेु समुद्र ककना-यािर पयश् काींना कायककीं ग, पॉरासेशलींग आणण 
िॉ्र स्िीींरगसारख्या रारीडा प्रकाराींचा आनींि घेता येणार असून सिर प्रकल्हप राज्यातील समुद्र 
ककना-यािर असणा-या सिश जिल्ह्याींत राबविण्यात येणार आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०४-०८-२०१७) :(१) ि (२) िोय. 
(३) जिल्हिातनिाय खाली नमूि केल्हयानुसार प्रकल्हपिारकाींना ररािा पत्र (Letter of Intent) 
िेण्यात आले आिे. 

अ.रार. 
१ 

जिल्हियाचे नाि 
२ 

ररािा पत्र िेण्यात आलेल्हयाींची सींख्या 
३ 

१ पालघर ६ 
२  ाणे ८ 
३ मुींबई ि मुींबई उपनगर १७ 
४ रायगड १३ 
५ रत्नाधगरी ३ 
६ शसींिुिगूश १६ 

 (४) प्रश्न उद् ाित नािी. 
___________ 
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अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथडी येथील मोहाटादेवी देवस्थानाने तब्बल दोन किलो सोन्याची 
’सुवणफयांत्र’े बनवून मुतीखाली पुरल्हयाबाबत 

  

(३७)  ७९४६४ (१८-०८-२०१७).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.प्रिाश र्ातपिेर (चेंबूर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पार्थडम (जि.अिमिनगर) येर्थील मोिा्ािेिी िेिस्र्थानाने तब्बल िोन ककलो सोन्याची 
’सुिणशयींत्र’े बनिून ती मुतमखाली पुरल्हयाचे मािे िानेिारी, २०१७ च्या पहिल्हया आ िड्यात िा 
त्यािरम्यरन तनििशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सिरिू यींत्राची तनव्िळ मिूरी ि त्यािरील मींत्रोच्चारासा ी २५ लाखाींचा अर्ा् 
खचश केल्हयाचेिी तनििशनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त सिश प्रकाराची चौकिी केली आिे काय, असल्हयास, चौकिीत काय 
आढळून आले ि त्यानुर्ींगाने सींबींधित िोर्ीिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०८-०९-२०१७) :(१) िोय, िे खरे आिे. 
     सन २०१०-२०११ मध्ये ९१ सुिणश यींत्र ेतयार करुन घेण्यात आली असून सोन्याच े ििन 
अींिाि े१८५७.९५० गॅ्रम रतके आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
     या यींत्राची तनव्िळ मिूरी ि त्यािरील मींत्रोच्चारासा ी रु. २४,८५,०००/- खचश िाखविण्यात 
आला आिे. 
(३) याबाबत, मा.उच्च न्यायालय खींडपी  औरींगाबाि येर्थे िनहित याधचका रार.४१/१४ 
न्यायप्रविष  आिे. तसेच,सािशितनक न्यास नदविणी कायाशलय, अिमिनगर याींच्यादिारे 
रार.४९/१४ अन्िये चौकिी करण्यात येत असून सिर तनरीक्षक चौकिी प्रलींत्रबत आिे. 
(४) याबाबत, मा.उच्च न्यायालय, मुींबई, खींडपी  औरींगाबाि येर्थ ेिनहित याधचका रार.४१/१४ 
न्यायप्रविष  असल्हयामुळे विश्िस्ताींनी त्याींच े म्िणणे िाखल केलेले नािी. यास्ति सािशितनक 
न्यास नदविणी कायाशलय, अिमिनगर येर्थील तनरीक्षक चौकिी रार.४९/१४ प्रलींत्रबत आिे. िमाशिाय 
उप आयुक्त, अिमिनगर याींच्याकडील चौकिीबाबतचे प्रकरण हि.२७.०७.२०१७ रोिी पुढील 
आिेिाकरीता  ेिण्यात आले आिे. 

___________ 
 

राज्यातील हस्ताक्षर तज्ञाांचा समावेश सेवाभरती ननयमाांमध्ये िरण्याबाबत 
 

(३८)  ७९५११ (२१-०४-२०१७).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा), श्री.सांदीपानराव भुमरे 
(पैठण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विविि गुन््याींचा तपास सिश मागाांनी ि खोलिर िाऊन व्िािा यासा ी 
िासनाने र्ोरेजन्सक सायन्स िी सींस्र्था सन २००९ साली सुरु केली ि त्या सींस्र्थेतनू गत कािी 
िर्ाशत अनके विदयार्थम पििी घेऊन बािेर पडले आिेत परींतू िासनाने या सिाांचा समािेि 
सेिाभरती तनयमाींमध्ये न केल्हयामळेु त्याींना नोकरीच्या सींिी उपलब्ि िोऊ िकत नािी, िे खरे 
आिे काय, 
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(२) असल्हयास, या िस्ताक्षर तज्ञाींचा समािेि सेिाभरती तनयमाींमध्ये करण्याचा प्रस्ताि 
सी.आय.डी. पुणे याींनी िासनास सािर केला असून तो गिृ विभागाकड ेप्रलींत्रबत आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, तदनुसार कोणती कायशिािी 
करण्यात आली िा येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२२-०९-२०१७) :(१) गिृ विभागाच्या हि. २८.४.२०१७ च्या िासन 
तनणशयान्िये न्यायसिायक िैज्ञातनक प्रयोगिाळा सींचालनालयातील सिायक रासायतनक 
विश्लेर्क, ग्-ब या पिासा ी न्यायसिायक विज्ञान या विर्यातील पिव्युत्तर पििी ि 
िैज्ञातनक सिायक, ग्-क या पिाींसा ी न्यायसिायक विज्ञान या विर्यातील पििी िी  
समकक्ष म्िणून घोवर्त केलेली आिे; 
(२) ि (३) राज्य गुन्िे अन्िरे्ण विभागाींतगशत कायशरत िस्ताक्षर तज्ञ विभागातील ि 
न्यायसिायक िैज्ञातनक प्रयोगिाळा सींचालनालयातील विविि पिाींच्या सेिा प्रिेि तनयमात 
न्यायसिायक विज्ञान या विर्यातील पििीचा समािेि करून सुिाषरत सेिाप्रिेि तनयम तयार 
करण्याची बाब सामान्य प्रिासन विभागाच्या सिमतीने िासन स्तरािर सुरू आिे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

मौि ेनेवासा (जि. अहमदनगर) येथील तालिुा मुख्यालयातील पोलीस िमफचारी सांख्याबळ 
वाढवून शमळणे तसेच पोलीस उपववभागीय िायाफलयाच्या मागणीबाबत 

  

(३९)  ७९५१२ (२१-०४-२०१७).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मौिे नेिासा (जि अिमिनगर) पोलीस स््ेिनच्या िद्दीत ९७ ग्राम पींचायती, एक नगर 
पींचायत तसेच िाड्या िस्त्या पकडून सुमारे ११५ गािाींचा समािेि िोत असून कामाच्या 
दृष्ीने सिर पोलीस स््ेिनच्या ५ त्रबट्स आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सिर पोलीस स््ेिनचे िद्दीत असलेल्हया समुारे ४० कक.मी. च्या राषरीय 
मिामागाशिर कायम अपघात िोत असून तेर्थे तनयींत्रण  ेिण्यासा ी र्क्त १ पोलीस तनरीक्षक, 
एक उप तनरीक्षक, ६५ पोलीस शिपाई तसेच एकच िािन उपलब्ि असून उक्त सींख्याबळ 
िाढिून शमळणे तसेच पोलीस उपविभागीय कायाशलयाच्या मागणी स्र्थातनक नागषरक ि 
पिाधिकाऱ्याींनी केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनान े चौकिी करुन तदनुसार कोणती कायशिािी केली िा 
करण्यात येणार आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची करणे काय आिेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२२-०८-२०१७) :(१) नेिासा पोलीस  ाणेच्या िद्दीमध्ये एकुण ९४ 
ग्रामपींचायती असून नेिासा ििरासा ी एक नगर पींचायत आिे. तसेच िाड्या िस्त्यािी आिेत. 
सिर पषरसराकरीता पोलीस  ाण्याच्या ५ त्रबट्स आिेत. 
(२) ि (३) नेिासा पोलीस  ाण्याकरीता ०१ पोलीस तनरीक्षक, ०२ पोलीस उपतनरीक्षक ि ६४ 
पोलीस कमशचारी या प्रमाणे मनुषयबळ ि १ पोलीस िािन उपलब्ि आिे. सिर पोलीस  ाण्याच े
सींख्याबळ िाढिून शमळणेबाबत स्र्थातनक नागरीक ि पिाधिकारी याींनी तनिेिनादिारे मागणी 
केली आिे पींरतू उपविभागीय कायाशलय तनमाशण करणेबाबतच े तनिेिन स्र्थातनक नागरीक ि 
पिाधिकारी याींच्याकडून प्राप्त लालेले नािी. सन २०१७ चे सिशसािारण बिल्हयामध्ये नेिासा 
पोलीस  ाण्याकरीता पोलीस अधिकारी/कमशचारी याींच्या मींिूर पिाींपेक्षा िास्तीचे मनुषयबळ 
पुरविण्यात आले आिे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
 

राज्यातील ववववध न्यायालयात भ्रष्ट्टाचाराच ेखटले प्रलांबबत असल्हयाबाबत 
 

(४०)  ७९८०३ (२१-०४-२०१७).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील विविि न्यायालयात भ्रष्ाचाराचे तब्बल ३२५१ ख्ले प्रलींत्रबत असल्हयाचे मािे 
िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान तनििशनास आले आिे, िे खरे आिे काय,     
(२) असल्हयास, सिर ख्ले प्रलींत्रबत असण्याची कारणे काय असून ख्ले तनकाली 
काढण्याकषरता िासनस्तरािरुन कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (११-०८-२०१७) :(१) िोय, लाचलुचपत प्रततबींि कायिा,१९८८ खाली सुमारे 
५४३० ख्ले प्रलींत्रबत आिेत. 
(२) अ) सिर ख्ले प्रलींत्रबत रािण्याची कारणे पुहढलप्रमाणे आिेत. 
     i) लाचलुचपत प्रततबींि कायदयाखाली प्रलींत्रबत ख्ल्हयातील परुािे िे अत्यींत लाींबलचक ि 
ककचक् असण,े साक्षीिार तनजश्चत केलेल्हया तारखेस गैरििर असणे, बऱ्याचिेळी साक्षीिाराच्या 
गैरििेरीमुळे, कोणत्यािी प्रगतीशििाय ख्ल्हयाींबाबतची कायशिािी पुढे ढकलािी लागते. 
     ii) कें द्रीय अन्िेर्ण विभागाकडून साक्षीिार तनयशमतपणे ििर केले िात नािीत.  कािी 
िेळा कें द्रीय अन्िेर्ण विभागाकडून सािर करण्यात आलेले पुरािे रतके लाींबलचक असतात की, 
ते तपासण्यात ५ त े६ तारखा (सी्ीींग्ि) लागतात.  
     iii) कािी प्रकरणातील वििरे् िकील बिलल्हयामळेु निीन िकीलाींना ख्ल्हयातील तथ्य 
आणण पुरािे याींच्यािी पषरधचत िोईपयांत त्याींना सिर ख्ला पुढे चालविणे िक्य िोत नािी. 
     आ) प्रलींत्रबत ख्ले तनकाली काढण्यासा ी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्याकडून 
करण्यात येत असलेल्हया उपाययोिना: 
     i) लाचलुचपत प्रततबींि कायदयाखालील प्रलींत्रबत ख्ले त्िरेने तनकाली काढण्यासा ी मा. 
उच्च न्यायालयातील न्यायामूतींच्या अध्यक्षतेखाली िेखरेख सशमती ग ीत करण्यात आली 
आिे. 
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     ii) लाचलुचपत प्रततबींि कायदयाखालील प्रलींत्रबत ख्ले प्रार्थम्याने तनकाली काढण्याच्या 
ि प्रलींत्रबत ख्ल्हयाींची सींख्या कमी करण्याच्या सूचना सिश सींबींधित न्यातयक अधिकारी याींना 
िेण्यात आलेल्हया आिेत. 
     iii) कें द्रीय अन्िेर्ण विभागाचे ख्ले ि े न्यातयक अधिकारी चालवितात त्याींना चार 
महिन्याच्या कालाििीत ९ ख्ले तनकाली काढण्याच े उहद्दष् िेण्यात आलेले आिे.  सिर 
उहद्दष् पुणश न करणाऱ्या न्यातयक अधिकाऱ्याींच्या बाबतीत “Grossly Inadequate” असे 
प्रततकूल िेरे िेण्यात येिून त ेमा.पालक न्यायाधििाींना सािर करण्यात येतात. 
     iv) लाचलुचपत प्रततबींिक कायिा, १९८८ खालील (राज्य िासनाच्या यींत्रणेकडून 
तपासणी लालेले) प्रलींत्रबत ख्ले त्िरेने तनकाली काढण्यासा ी सत्र न्यायािीि, अततषरक्त सत्र 
न्यायािीि, तिर्थश अततषरक्त सत्र न्यायािीि ि सिायक सत्र न्यायािीि याींना वििेर् अधिकार 
प्रिान करण्यात आलेले आिेत. 
(३) प्रश्न उद् ाित नािी.    

___________ 
  
अमरावती जिल्ह्यातील चाांदरू बािार, शशरिगाव िसबा, परतवाडा इ. पोशलस स्टेशन तसचे 

पोलीस िमफचारी ननवासस्थान इमारतीांच्या बाांधिामास मांिुरी देण्याबाबत 
  

(४१)  ८१२७० (२१-०४-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्फ  बच्च ू िडू (अचलपूर), डॉ.अननल बोंड े
(मोशी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरािती जिल्ह्यातील चाींिरू बािार, शिरिगाि कसबा, परतिाडा र. पोशलस स््ेिन 
तसेच पोलीस कमशचारी तनिासस्र्थान रमारतीींच्या बाींिकामास तातडीने मींिुरी दयािी अिी 
मागणी स्र्थातनक लोकप्रतततनिीींनी मा. राज्यमींत्री, गिृ याींचेकड ेहिनाींक ३ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी 
िा त्यासुमारास केली आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्हयास, ६० िर्े िुनी असलेल्हया पोलीस स््ेिनची रमारत किीिी कोसळून अपघात 
िोण्याची िक्यता तनमाशण लाली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आिे काय, असल्हयास, चौकिीत काय 
आढळून आले ि त्यानुर्ींगाने पुढे कोणती कायशिािी करण्यात आली िा येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२८-०९-२०१७) :(१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) ि (३) िे खरे नािी. 
         पोलीस  ाणे चाींिरू बािार यास हिनाींक १६/०३/२०१७ रोिी, पोलीस  ाणे शिरसगाि 
कसबा यास हिनाींक १९/०६/२०१७ रोिी प्रिासकीय मान्यता िेण्यात आलेली असून परतिाडा 
येर्थील पोलीस तनिासस्र्थानाबाबत ि चाींिरु बािार येर्थील तनिासस्र्थानाबाबत प्रिासकीय 
मान्यतेची कायशिािी प्रगतीपर्थािर आिे 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
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िेऊर (ता.िरमाळा, जि.सोलापूर) येथे मािी सैननिाांच्या मुलाांसाठी  
ववद्याथी वसतीगहृ स्थापन िरण्याबाबत 

  

(४२)  ८२२८१ (२०-०४-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय मािी 
सैननिाांचे िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िेऊर (ता.करमाळा, जि.सोलापूर) येर्थ े मािी सैतनकाींच्या मलुाींसा ी विदयार्थम िसतीगिृ 
स्र्थापन करण्यात यािे अिी मागणी लोकप्रतततनिीींनी हिनाींक १६ िुल,ै २०१५ रोिी िा 
त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री याींचेकड ेलेखी तनिेिनाव्िारे केली आिे, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्हयास, या प्रकरणी कोणती कायशिािी करण्यात आली िा कायशिािीची सदयःजस्र्थती 
काय आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (१०-०८-२०१७) :(१) िोय, खरे आिे. 
(२) जिल्हिा सैतनक कायाशलय, सोलापूर याींनी तिसीलिार, करमाळा, जिल्हिा सोलापूर येर्थ े
करमाळा तालुक्यात िेऊर येर्थे सैतनकी मुला/मलुीींचे िसतीगिृ स्र्थापन करण्यासा ी कमीत 
कमी १० गुीं े िमीन शमळणेबाबत प्रस्ताि सािर केलेला आिे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

िरमाळा (जि.सोलापूर) येथील िऊेर व जिांती येथ ेपोलीस स्टेशन इमारत उभारण्याबाबत 
  

(४३)  ८२२८२ (२०-०४-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) करमाळा मतिारसींघातील (जि.सोलापूर) िेऊर ि जिींती येर्थे पोलीस स््ेिन रमारत 
उभारण्याची मागणी लोकप्रतततनिीींनी मा.मुख्यमींत्री याींचकेड ेहिनाींक २ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी िा 
त्या समुारास लेखी तनिेिनाव्िारे केली आिे, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी कोणती कायशिािी करण्यात आली िा येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२८-०९-२०१७) :(१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) के्षत्रीय कायाशलयाकडून उक्त प्रकरणी िऊेर ि जिींती येर्थ ेपोलीस  ाणे तनमाशण करण्याची 
आिश्यकता असल्हयास िासनास प्रस्ताि सािर करण्याची बाब विचारािीन आिे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
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पोलीस शशपाई पदाच्या सेवाप्रवशे ननयमात दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(४४)  ८३५३८ (२१-०४-२०१७).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पोलीस िलात पोलीस शिपाई या पिािर सन २०११ ि त्यानींतर भरती लालेल्हया पोलीस 
कमशचाऱ्याींना आींतरजिल्हिा बिली अनुिेय नसल्हयाची पोलीस शिपाई या पिाच्या सेिाप्रिेि 
तनयमातील तरतूि रद्द करून सेिाप्रिेि तनयमात िरुुस्ती करणेबाबत लोकप्रतततनिीनी हिनाींक 
१४ डडसेंबर, २०१६ रोिीच्या समुारास मा.गिृराज्य मींत्री मिाराषर राज्य याींना लेखी तनिेिन 
हिले िोते, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या तनिेिनानसुार िासनाने तनणशय घेतला आिे काय, त्याचे स्िरूप काय आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०५-०८-२०१७) :(१) िोय. 
(२) ि (३) मिासराषर पोलीस शिपाई (सेिाप्रििे) तनयम, २०११ मिील तनयम-११ मध्ये 
िरुुस्तीबाबतचा प्रस्ताि िासनाच्या विचारािीन आिे. 

___________ 
  

धुळे जिल्हहा सरिारी वकिल व पजब्लि प्रॉशसयायुटर या पदावर  
िेलेली ननयुयाती ननयमबा्य असल्हयाबाबत 

  

(४५)  ८६३२८ (०४-०९-२०१७).   श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोर् टाररे् (िळमनुरी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िासनान े श्री.सुतनल पोप्लाल िैन या िककलाची हिनाींक ५ िुल,ै २०१६ रोिी िा 
त्यासुमारास िुळे जिल्हिा सरकारी िककल ि पजब्लक प्रॉशसक्यु्र या पिािर केलेली तनयुक्ती 
तनयमबािय आिे, असे नमूि करून मुींबई उच्च न्यायालयाने िी नमेणूक रद्द केली असल्हयाची 
माहिती हिनाींक ११ िून, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास तनििशनास आली आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्हयास, या गींभीर प्रकरणाची िासनाने सखोल चौकिी केली आिे काय ि त्याचा 
तपशिल काय आिे, 
(३) असल्हयास, सिश तनयम गुींडाळून त्याींची तनयुक्ती करण्याकरीता ज्या अधिका-याींनी प्रस्ताि 
तयार केला ि ज्याींनी शिर्ारस केली अिा सिश व्यक्तीींिर िासनान ेकोणती कायशिािी केली िा 
करण्यात येत आिे, 
(४)  नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२८-०९-२०१७) :(१) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई, खींडपी  औरींगाबाि याींनी 
हि.०६.०६.२०१७ रोिीच्या आिेिान्िये श्री. सुतनल िैन याींची जिल्हिा सरकारी िकील, िुळे या 
पिािरील तनयुक्ती रद्द केली आिे. 
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(२) मा.उच्च न्यायालयाने याधचका रार.९०००/२०१६ अन्िये िाखल केलेल्हया याधचकेिर 
हि.०६.०६.२०१७ रोिी हिलेल्हया आिेिाच्या अनुर्ींगाने ॲड. सुतनल िनै याींची उपरोक्त पिािरील 
तनयुक्ती रद्दबातल लाली आिे. ॲड.सुतनल िैन िे आता जिल्हिा सरकारी िकील पिािर कायशरत 
नसल्हयान ेचौकिी करण्यात आली नािी. 
(३) ॲड. िनै याींच्याबाबत मुलाखत सशमतीच ेअशभप्राय िासनास प्राप्त लाल्हयानींतर िासनान े
त्याींची तनयुक्ती जिल्हिा सरकारी िकील पिािर तनयुक्ती केली असल्हयाने सींबींधित अधिकाऱ्याींिर 
कायशिािी करण्याचा प्रश्न उद् ाित नािी. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
 

ववक्रोळी येधथल िन्नमवार नगरामधील महानगर दांडाधधिारी याांचे सुसज्ि  
नवीन न्यायालय उभारण्याबाबत 

  

(४६)  ८७९४३ (०४-०९-२०१७).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाफ), श्री.प्रिाश र्ातपेिर (चेंबूर), 
श्री.तुिाराम िाते (अणुशयाती नगर), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) विरारोळी येधर्थल कन्नमिार नगरामध्ये म्िाडाच्या िकुानाींच्या रमारतीत सन १९८९ पासून 
१ लाख रुपये भाड ेतत्िािर मिानगर िींडाधिकारी याींच ेन्यायालय सरुु आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या न्यायालयात सिा न्यायालय भरली िातात, तसेच २५० िकील आणण 
तेिढेच कमशचारी काम करीत असल्हयाने न्यायालयासा ी िी िागा अपूरी पडत आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्हयास, या न्यायालयाच्या बािूलाच आरक्षक्षत असलेल्हया तब्बल बाराि ेचौरस मी्रच्या 
िागेत सुसज्ि अस ेन्यायालय सरुु करण्याचा प्रस्ताि वििी ि न्याय विभागाच्या विचारािीन 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, याप्रस्तािाची सदयःजस्र्थती काय आिे ि तदनसुार सिर निीन न्यायालय 
उभारण्याबाबत िासनान ेकोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२७-०९-२०१७) :(१) िे खरे नािी. विरारोळी येर्थील मिानगर िींडाधिकारी 
न्यायालय, िे म्िाडाच्या रमारतीमध्ये भाड े तत्िािर सुरु नसून विधि ि न्याय विभागाच्या 
मालकीच्या िागेत सिर न्यायालयाचे कामकाम सुरु आिे.  
(२) िे अींित: खरे आिे. प्रस्ततु न्यायालय विधि ि न्याय विभागाच्या मालकीच्या िागेत सुरु 
असले तरी, सिरील न्यायालयास िी िागा अपुरी पडत.े   
(३) िे अींित: खरे आिे. प्रस्तुत न्यायालया लगतचा विधि ि न्याय विभागाच्या मालकीचा 
भूखींड रार. ३५६/अ-े२, येर्थील सुमारे २०९८.७५ चौ.मी. के्षत्र रतक्या िागेिर निीन न्यायालयीन 
रमारत बाींिण्याचे प्रस्तावित आिे. विधि ि न्याय विभाग, िासन तनणशय रार.सीसीबी-१११३/ 
११६०/ प्र.रार.२१४/का.१३, हि.२२/५/२०१५ नुसार सिर कामास रु.४३,५०,९७,६६६/- रतक्या 
अींिाजित खचाशस प्रिासकीय मान्यता िेण्यात आलेली आिे. 
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(४) सिर न्यायालयासा ी आरक्षक्षत भखूींड रार. ३५६/अे-२ िर बिृन्मुींबई मिानगरपाशलकेने प्रारुप 
विकास योिना-२०३४ मध्ये, बिुदे्दशिय सामाजिक कें द्र अस ेआरक्षण ििशविण्यात आले आिे. 
मिाराषर प्रािेशिक ि नगर रचना अधितनयम, १९६६ नुसार सिर भूखींड रार. ३५६अे/२ 
न्यायालयासा ी आरक्षक्षत करण्याबाबत आिश्यक प्रस्ताि विधि ि न्याय विभागाकडून नगर 
विकास विभागास हि. २५/७/२०१७ रोिी पा विण्यात आला आिे.  
याबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येर्थे प्रकरण न्यायप्रविष् आिे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नािी.     

___________ 
  
लासफन अॅन्ड टुब्रो एम्प्लाईि वेलरे्अर र्ाऊां डशेनच्या नावाखाली िमफचा-याांच्या पगारातून िापनू 

घेतलेल्हया १७६ िोटी रुपयाांचा अपहार लाल्हयाबाबत 
  

(४७)  ८९३९५ (०४-०९-२०१७).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लासशन अॅन्ड ्ुब्रो एम्प्लाईि िेलरे्अर र्ाऊीं डिेनच्या नािाखाली कमशचा-याींच्या पगारातून 
सन २००४ त े २००९ या कालाििीत कापनू घेतलेल्हया १७६ को्ी रुपयाींचा अपिार लाल्हयाची 
बाब मािे म,े २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान तनििशनास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त घ्नेची चौकिी करण्यात आली आिे काय, चौकिीच्या अनुर्ींगाने िोर्ी 
आढळणा-या व्यक्तीींिर कारिाई करुन कामगाराींना त्याचे पैस े परत शमळिून िेण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायशिािी केली िा करीत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२१-०९-२०१७) :(१) िे खरे नािी. 
(२) प्रश्न उद् ाित नािी. 
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

इचलिरांिी (जि.िोल्हहापुर) येथे िामगार न्यायालयाच ेिॅम्प  
िायाफलय सुरु िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(४८)  ९०८३१ (०४-०९-२०१७).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कोल्हिापुर जिल्ह्यातील रचलकरींिी येर्थे िस्त्रोदयोग, र्ॉन्ड्री उदयोग ि रतर अनेक उदयोग 
कायशरत असून कामगाराींची सींख्या िीड लाखाींच्यािर असल्हयामळेु रचलकरींिी येर्थे कामगार 
न्यायालयाचे कॅम्प कायाशलय सुरु करण्याचा प्रस्ताि गत तीन िर्ाांपासून प्रलींत्रबत आिे, िे खरे 
आिे काय, 
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(२) असल्हयास, न्यायाधिि कीं र्थाषरया सशमतीच्या शिर्ारिीनसुार ८०० ते १००० प्रकरणाींसा ी 
एक कामगार न्यायालय स्र्थापन करण्यात येत असून रचलकरींिी येर्थील १५०० िून अधिक 
िािे प्रलींत्रबत असल्हयामुळे या सशमतीच्या तनकर्ात सिरचा प्रस्ताि पात्र  रतो, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्हयास, सिर न्यायालय स्र्थापन िोण्याबाबत अदयापपयांत कोणती कायशिािी करण्यात 
आली िा येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२२-०९-२०१७) :(१) िोय. 
     कोल्हिापूर येर्थील कामगार न्यायालयात रचलकरींिी, (जिल्हिा-कोल्हिापूर) येर्थील हिनाींक 
३१/०३/२०१३ रोिी प्रलींत्रबत असलेल्हया ९९९ प्रकरणाींची सींख्या विचारात घेता कोल्हिापूर येर्थे 
कायशरत असलेल्हया िोन कामगार न्यायालयापकैी एका कामगार न्यायालयास रचलकीं रिी येर्थ े
िरमिा एक  आ िडा को श् कॅम्प घेण्यासा ी रचलकरींिी येर्थील न्यायालयातील एक कक्ष 
(र्तनशचरसि) उपलब्ि करुन िेण्याबाबत मुख्य जिल्हिा न्यायािीि, जिल्हिा ि सत्र न्यायालय, 
कोल्हिापूर याींना हिनाींक २९/०३/२०१२ च्या पत्रान्िये तसचे मा. जिल्हिाधिकारी, जिल्हिाधिकारी 
कायाशलय, कोल्हिापूर याींना हिनाींक २६/०४/२०१३ च्या पत्रान्िये औदयोधगक न्यायालय, मिाराषर, 
मुींबई  याींचेकडून विनींती करण्यात आली िोती. 
     रचलकरींिी येर्थील न्यायालयात िागा उपलब्ि िोताच कोल्हिापूर येर्थील कामगार 
न्यायालयाचा िरमिा १ आ िडा कॅम्प घेण्याबाबतची कायशिािी करण्यात येईल. असे 
कळविण्यात आले िोत.े तर्थावप, जिल्हिा न्यायालय, कोल्हिापूर ि जिल्हिाधिकारी, कोल्हिापूर 
याींचेकडून रचलकरींिी येर्थ े को श् कॅम्पकषरता अदयाप िागा उपलब्ि करुन िेण्यात आलेली 
नािी. त्यामुळे रचलकरींिी येर्थे को श् कॅम्प सुरु करणे िक्य लालेले नािी.  
(२) कीं र्थाषरया सशमतीच्या शिर्ारिीस अनुसरुन ८०० त े १००० प्रकरणाींसा ी एक कामगार 
न्यायालय स्र्थापन करण्याचा प्रस्ताि आिे, िे खरे आिे. परींतु कामगार न्यायालय कोल्हिापूर 
अींतगशत  िोन कामगार न्यायालये अजस्तत्िात असून कामगार न्यायालय, कोल्हिापूर येर्थील 
एकूण १५१३ प्रलींत्रबत प्रकरणाींपैकी रचलकरींिी येर्थील ३३५ प्रकरणे हिनाींक ३१/०८/२०१७ रोिी 
प्रलींत्रबत आिेत. रचलकरींिी येर्थील प्रलींत्रबत न्यायालयीन प्रकरणाींची सींख्या लक्षात घेता, 
कीं र्थाषरया सशमतीच्या तनकर्ानुसार रचलकरींिी येर्थ े निीन कामगार न्यायालय तनमाशण 
करण्याचा प्रस्ताि पात्र  रत नािी.  
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नािी 

___________ 
  

टेंभूली (ता.शहापूर, जि.ठाणे) येथील १५० एिर िशमनीची अवैध ववक्री िेल्हयाबाबत 
  

(४९)  ९३१८४ (१२-०८-२०१७).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) े्ंभूली (ता.ििापूर, जि. ाणे) येर्थील श्री.नारायण कृषणराि िेिमुख याींच्या १५० एकर 
िशमनीची एका व्यक्तीन ेबनाि् कागिपत्र ेतयार करून  विरारी केल्हयाच ेि  प्राींत कायाशलयातून 
या िशमनीच्या नस्ती गिाळ लाल्हयाचे मािे िून, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान तनििशनास 
आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आिे काय, 
(३) असल्हयास,चौकिीच ेतनषकर्श काय आिे ि त्यानसुार सिर िशमनीची बनाि् कागिपत्राच्या 
आिारे विरारी करणाऱ्या व्यक्तीिर ि या प्रकरणात समाविष् असणाऱ्या अधिकारी ि 
कमशचाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत िासनान ेकोणती कायशिािी केली  िा करण्यात येत आिे. 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२९-०९-२०१७) :(१) अींित: खरे आिे. 
    श्री. नारायण िेिमखु याींच्या नाि े५२ एकर ५ गुीं े एिढे के्षत्र मौ. े्ंभलुी ता. ििापूर या 
गािी िोते. अिशिार श्री. केिि भेरे याींनी हिनाींक २३.६.२०१७ रोिी केलेल्हया अिाशच्या अनुर्ींगान े
तिशसलिार, ििापुर याींच्या अििालानुसार खरेिीखत िस्त रार. ९२/१९९६ च्या सत्यतेबाबत 
सािींकता तनमाशण िोते. प्राींत कायाशलयातून नस्ती गिाळ लाल्हयाची बाब हिसून येत नािी.  
(२) ि (३) सन २००१ मध्ये ककन्ििली पोलीस  ाणे येर्थ े गु.र.रार. ४६/२००१, भा.िीं.वि. कलम 
४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४२०, ३४ अन्िये गुन्िा िाखल करण्यात आला आिे. सिर गुन््यामध्ये 
४ आरोपीींनी सींगनमत करुन कर्याशिी श्री. विनायक िािी चौिरी याींच्या नािािर असलेली 
िेतिमीन सव्िे रार. ३६३/१ चे के्षत्र ०-१२-० आर ि सव्िे रार. ३६४/२ च ेके्षत्र ०-३६-० आर ि 
साक्षीिार सौ. रींिना चौिरी याींच्या नािािर असलेली िेतिमीन सव्िे रार. ३६३/२ चे के्षत्र ०-४५-
३ आर तसेच, गािातील रतर कािी रसमाींची िमीन सव्िे रार. ३६४/५, ३५६/३, ३६५/१ िी 
िमीन बनाि् कुलमुखत्यारपत्र तयार करुन त्यािर खोट्या स्या, अींग े िेऊन कर्याशिी ि 
साक्षीिार ििर नसताींना ि त्याींना ओळखत नसताींना सुध्िा ओळखतो म्िणून सिी केल्हयान ेि 
नमूि सव्िे रारमाींकाची िमीन परस्पर विरारी करुन र्सिूणक केल्हयाबाबत उपरोक्त प्रमाणे 
गुन्िा िाखल आिे. 
     नमूि आरोपीींविरुध्ि मा.न्यायालयात िोर्ारोपपत्र सािर करण्यात आले असून सिरचा 
गुन्िा न्यायप्रविष  आिे.  
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षि (नोिरीचे ननयमन व िल्हयाण) िायदा १९८१ च्या िलम २३ 
अांतगफत देण्यात आलेल्हया सूट प्रिरणी िरण्यात आलेल्हया तक्रारीबाबत 

  

(५०)  ९३५९४ (०४-०९-२०१७).   श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) राज्यातील सुमारे ३२ प्रमखु तनयोक्त ेकी ि ेसुरक्षा रक्षक मींडळ, बॄिन्मुींबरश आणण  ाणे 
जिल्ह्याकषरता या मींडळात मुख्य मालक (वप्रशसींपल एम्प्लायर) म्िणून अगोिरच नदविणीकॄत 
आिेत, अिा मुख्य मालकाींना मिाराषर खािगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे तनयमन ि कल्हयाण) 
कायिा १९८१ च्या कलम २३ अींतगशत सू् िेण्यात आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, अिा प्रकारची सू् हिल्हयामुळे खािगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे तनयमन ि 
कल्हयाण) योिना २००२ (सुिारणा) मिील खींड १३(ख) आणण खींड २६ (४) च्या तरतूिीचा भींग 
लालेला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणी श्री.अिोक पा्ील, सरधच्णीस सुरक्षा रक्षक कामगार युतनयन, 
मुींबरश याींनी हिनाींक २ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास ि तदनींतर पुन्िा मागील िीड 
िर्ाशपासून सातत्याने प्रिान सधचि (कामगार) उदयोग उिाश ि कामगार विभाग, कामगार 
आयुक्त, मुींबरश आिीींकड ेतनिेिनादिारे तरारारी केल्हया आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, या सींपूणश प्रकरणाची सखोल चौकिी करण्यात आली आिे काय, 
(५) असल्हयास, चौकिीत काय आढळून आले ि त्यानसुार पुढे कोणती कारिारश करण्यात आली 
आिे िा येत आिे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२७-०९-२०१७) :(१) बिृन्मुींबई आणण  ाणे जिल्ह्याकरीता या 
सुरक्षा रक्षक मींडळामध्ये “मुख्य मालक“ म्िणून अगोिर नदविणीकृत आिेत अिा मुख्य 
मालकाींना मिाराषर खािगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीच ेतनयमन ि कल्हयाण) अधितनयम,१९८१ च्या 
कलम २३ अन्िये सु् िेण्यात आलेली नािी.  
     तर्थापी सिर मींडळात नदविीत असलेल्हया कारखाने ि आस्र्थापनेमध्ये खािगी एिन्सी 
मार्श त कायशरत असणा-या खािगी सुरक्षा रक्षकाींना त्याींनी िासनाकड ेकेलेल्हया अिाशनुसार उक्त 
अधितनयमातील कलम २३ नुसार अधिसुचना तनगशमीत करुन सु् हिली आिे िे खरे आिे. 
(२) मिाराषर खािगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे तनयमन ि कल्हयाण) योिना, २००२ (सुिारीत) 
च्या खींड २६ (४) चा भींग लाला आिे. 
(३) श्री.अिोक पा्ील, सरधच्णीस, सुरक्षा रक्षक कामगार युतनयन याींचे हि. ३/०९/२०१५ 
रोिीच ेतनिेिन प्राप्त लाले आिे िे खरे आिे. 
(४) ि (५) प्रस्तुत प्रकरणी मींडळाच्या तनरीक्षकाींनी सिर आस्र्थापनाींना भे्ी िेऊन तनरीक्षण िेरे 
पारीत केले आिेत. त्यानुसार १७ मुख्य मालकाींच्या आस्र्थापनाींनी सुरक्षा रक्षक मींडळाकडुन 
नदविीत सुरक्षा रक्षक घेतले आिेत. २० मखु्य मालकाींच्या आस्र्थापनाींना हिलेल्हया सु्ीचा 
कालाििी सींपुष्ात आलेला आिे, तर ९ मुख्य मालकाींची आस्र्थापना कायमस्िरुपी बींि लाल्हया 
आिेत. १९ िोर्ी आस्र्थापनापैंकी ७ आस्र्थापनाविरुध्ि उक्त अधितनयमाींतगशत िर नमुि 
योिनेच्या खींड २५ (२) अींतगशत विविि न्यायालयामध्ये ख्ले िाखल केले आिेत. तर उिशरीत 
१२ आस्र्थापनाींिर ख्ले िाखल करण्याचे प्रस्तावित आिेत. 
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     मा.मींत्री (कामगार) याींनी हिलेल्हया तनिेिानसुार सींबींिीत एिन्सीीं विरुध्ि केलेल्हया 
कारिाईचा घ्नारारम सींिभाशतील माहितीबाबत सविस्तर अििाल मींडळाकडून मागविण्यात 
आला आिे.   
(६) प्रश्न उद् ाित नािी. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
िासकीय मध्यितम मुद्रणालय, नागपूर. 


