
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३८० वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

पोलीस मोटर पररवहन ववभागात बनावट सुटया भागाांची खरेदी व  
देखभाल-दरुुस् तीआड ह होणा-या गैरव्यवहाराबाबत 

  

(१)  १२९३६ (०७-०४-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन १९९८ त े २००६ या कालावधीत पोलीस मो्र पररवहन ववभागात बनाव् सु्या 
भागाींची खरेदी व देखभाल-दरुूस् तीमयये  झालेल्या  गैरव्यवहाराबाबत लाचलुचपत प्रततबींधक 
ववभागाने काययवाही करुन  अहवाल उच् च न् यायालयात सादर केला असता न् यायालयाने सदर 
अहवाल आपल् या आदेसासह मा.गहृमींत्री व सचचवाींना  ददनाींक ३० एवप्रल, २०१० रोजी वा 
त्यासुमारास पाठववला, हे खरे आहे काय,  

(२) असल् यास, सदर गैरव्यवहारात सहभागी अचधका-याींना पोलीस पदक, पदोन् नती, वेतनवाढ 
सासनाकडून देण् यात आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास,  न् यायालयाच् या आदेसानुसार दोंीींवर  सासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (१४-१२-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे, 
       मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी क्रिमीनल रर् वप्ीसन ५०२/२००४ मयये ददनाींक 
३०.०४.२०१० रोजीच्या आदेसात सदर आदेस मा.मींत्री (गहृ) व अ.मु.स. (गहृ) याींच्या तनदसयनास 
आणणेबाबत आदेशसत केले होत.े 
(२) सदर प्रकरणात सहभागी असलेल्या ४ अचधकारी/कमयचाऱयाींपैकी २ कमयचारी हे अनिुमे सन 
२००६ व २००९ मयये सेवातनवतृ्त झालेले आहेत. सींबींचधत अचधकारी/कमयचाऱयाींना पोलीस पदक 
देण्यात आलेले नाही. तथावप पोलीस शसपाई (लेखतनक) याींस सन १९८५ मयये आगाऊ 
वेतनवाढ देण्यात आलेली आहे. तसेच काययरत असलेल्या अचधकारी/कमयचाऱयाींना तनयशमत 
वावंयक वेतनवाढ देण्यात येत आहेत आणण पदोन्नतीही देण्यात आलेल्या आहेत. 
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(३) मो्ार पररवहन ववभागात बोगस सुट्टया भागाींची खरेदी व देखभाल दरुूस्तीमयये झालेल्या 
घो्ाळयासींबींधी सासन स्तरावरून ददलेल्या तनदेसानसुार लाचलचुपत प्रततबींधक ववभाग पुणे 
याींच्या मार्य त चौकसी करण्यात आली होती. सदर चौकसीत भ्रष्ाचार व अतनयशमतता 
झाल्याचे तनषपण्ण झाल्यान े चतुश्ृींगी पोलीस स््ेसन, पुणे सहर येथे गु.र.नीं. ३६४/२००८ 
लाचलुचपत प्रततबींधक कायदा कलम १३(१)(ड) कलम १३(२) सह भादवव कलम ४६६, ४७७ (अ) 
अन्वये दद.८.८.२००८ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. सदर गुन््यात 
दद.०७/०९/२००९ रोजी मा.ववसें न्यायालय (अँ्ी करप्सन), पुणे येथे दोंारोप पत्र दाखल 
करण्यात आले होत.े सदर प्रकरणात मा. न्यायालयाने दद. २०.०२.२०१७ रोजी आदेस पाररत 
केले असून याींनी सींबींचधत कमयचाऱयाींना दोंमुक्त केले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे पोललस आड युक् तालया या हदीतीत णहणारा प्रत् येि गु हाया नददी 
 क्राईम ररपोटट ऑनलाईन पध् दतीने िर् यास सुरुवात िेयायाबाबत 

  

(२)  १४९४७ (०७-०४-२०१५).   प्रा.वर्ाट गायिवाह (धारावी), श्री.अस्लम शखे (मालाह पश्श्चम), 
श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे पोशलस आयुक् तालयाच् या हदीतीत घडणारा प्रत् येक गुन् हा, त् याची तपास प्रक्रिया, को्ायत 
त् या प्रकरणी होणारी सनुावणी या सवय नोंदी, िाईम ररपो य् आता ऑनलाईन पय दतीने करण् यास 
सुरुवात झाली असल् याच ेदद. २२ जानेवारी,२०१५ रोजी वा त् या सुमारास तनदसयनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय ? 
(२) असल् यास, राज् यातील सवय पोलीस ठाण् यात डलेी िाईम ररपो य् ऑनलाईन करण् यासींदभायत 
सासनाने कोणता तनणयय घेतला आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (१८-११-२०१७) :(१) हे अींसत: खरे आहे. 
     ठाणे पोलीस आयुक्तालय पररसरातील पररमींडळ १ त े५ मधील सवय पोलीस स््ेसनच े
हदीतीत घडणारा प्रत्येक गुन्हा सतकय  व सी.सी.्ी.एन.एस. मयये ऑनलाईन पयदतीने भरला 
जातो. परींत ुस्थातनक को्ायत होणारी सनुावणी ऑनलाईन पयदतीन ेअदयाप चाल ुनाही. 
(२) सासनाने राज्यातील सवय पोलीस ठाण्यात सी.सी.्ी.एन.एस. प्रकल्प उपलब्ध करुन ददला 
असून, त्याव्दारे डलेी िाईम ररपो य् मयये आता ऑनलाईन मादहती प्राप्त होऊ सकते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

हॉ.नरेंद्र दाभोळिर, िॉ.गोववांद पानसरे आड णण हॉ.िलबुगी  
याांया हत्येया तपासाबाबत 

(३)  २९८५९ (२१-०१-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अब् दलु सत्तार (लसयालोह), हॉ.सांतोर् 
टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.वैभव वपचह 
(अिोले), हॉ.पतांगराव िदम (पलसू िहगेाव), श्री.अस्लम शेख (मालाह पश्श्चम), श्री.हसन  
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मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांहुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.श्जतेंद्र आड व्हाह (मुांब्रा िळवा), श्री.प्रिाश 
आड बबटिर (राधानगरी), हॉ.शलशिाांत खेहिेर (लसांदखेह राजा), श्री.सांजय पोतनीस (िललना), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगददा), अॅह.वारीस पठाण (भायखळा), श्री.राहुल बददे्र (धचखली), श्री.ववजय 
वहटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील अींधश्य दा तनमुयलन सशमतीच े माजी अय यख ड..नरद्र  दाभोळकर, क..गोववींद 
पानसरे आणण ड..कलबुगी या परुोगामी ववचारवींताच् या मारेकरुचा सोध लावण् यासाठआ आता 
पयतं सासनाच् या तपास यींत्राणमेार्य त करण् यात आलेल् या काययवाहीची मादहती देण् याच ेआदेस 
या प्रकरणी सुनावणी दरम् यान मा.मुींबई उच् च न् यायालयातरे् सासनास माहे ऑगस् ्, २०१५ 
रोजी वा त् यासमुारास देण् यात आले, हे खरे आहे काय, 

(२) तसचे सदर हत्याींच्या प्रकरणात तपास यींत्रणेला अपयस येत असल्यान े दोन स्वतींत्र 
यींत्रणेऐवजी एकाच यींत्रणेमार्य त तपास करण्याची सुचना मा.उच्च न्यायालयाने सासन व 
सीबीआयला केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, राज् यातील अततमहत् वाच् या व् यक् तीींच् या मारेकऱयाींचा छडा लावण् यात तपास 
यींत्रणाींना येत असलेले अपयस कायदा व सुव् यवस् थेच् या ष्ष ्ीन ेगींभीर बाब समजली जात आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर प्रकरणी आजतागायत सासनातरे् कोणती कारवाई करण् यात आली वा 
प्रस् ताववत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (१८-११-२०१७) :(१) ड..नरद्र  दाभोळकर याींचे हत्येसींदभायत डके्कन पो.स््े. 
येथे  गु.र.ि.१५४/२०१३,भाींदववस कलम ३०२, ३४ सस्त्र कायदा कलम ३ (२५) प्रमाण े
दद.२०.०८.२०१३ रोजी गुन्हा दाखल आहे. सदर गुन््याचा तपास सीबीआयकड े हस्ताींतररत 
करण्यात आलेला आहे. 
      मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींचेकडील रर् वप्ीसन िमाींक – १५६५/२०१५ च्या 
अनुंींगान ेक.. गोववींद पानसरे याींच्या हत्येच्या तपासाबाबतची मादहती मा. न्यायाधीस, उच्च 
न्यायालय, मुींबई याींना सादर करण्याबाबत आदेस ददले आहेत. सदरहू आदेसाच्या अनुंींगाने 
मा. न्यायाधीस, उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी वळेो-वेळी ददलेल्या आदेसाप्रमाणे तपासाचे प्रगती 
अहवाल मा. न्यायालयामयये सादर केले आहेत. क.. गोववींद पानसरे याींच्या हत्येच्या अनुंींगान े
२ आरोपीींना अ्क केली असनू २ र्रार आरोपीींचा सोध सरुु आहे. नमूद २ अ्क  
आरोपीींववरुद्ध मा. न्यायालयामयये दोंारोपत्र पत्र सादर करण्यात आले आहे. तसचे सदर 
गुन्हयाचा अचधक तपास अदयाप सुरु आहे. 
(२)  हे खरे नाही, मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी सदरहू गुन््याींचा तपास एकाच यींत्रणेमार्य त 
करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारच्या सुचना अगर आदेस प्राप्त झालेला नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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अहमदनगर श्जया्यात महा ई-सेवेसाठी उददीतष्ट्टा पेक्षा जास्त िें दे्र वाटप िेयायाबाबत 
  

(४)  ३३०४६ (२३-०२-२०१६).   श्री.वैभव वपचह (अिोले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जजल््यात महा ई- सेवेसाठआ ३५९ कद ्र ाचे उददीतष् असताना ३७७ दठकाणी कद ्र  
वा्प करण्याींत आली आहेत,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उददीतष्ापेक्षा जास्त कद ्ेर  वा्प करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सदर प्रकरणी जबाबदार असणाऱयाींवर सासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्याींत 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (०४-१२-२०१७) :(१) अींसत: खरे आहे. अहमदनगर जजल््यात ३८८ महा ई-
सेवा कद ्ेर  सुरू करण्यासाठआ भारतीय समयृदी र्ायनान्स शल.कीं पनीन े परवानगी ददली असून 
सयया अहमदनगर जजल््यात ३४९ कद ्ेर  काययरत आहेत. 
(२) (३) (४) जजल्हाचधकारी, अहमदनगरकडून प्राप्त अहवालानुसार वा्प करण्यात आलेल्या 
कद ्र ाींपैकी सवय कद ्ेर  एकाच वळेी सरुू राहत नसनू ववववध कारणाींमुळे कद ्र  चालकाींदवारे कद ्र  बींद 
करण्यात येतात. त्यामुळे नागरीकाींची गैरसोय होऊ नये म्हणून बींद झालेल्या कद ्र ाींची सींख्या 
ववचारात घेऊन, वेळोवेळी, पररजस्थतीनुरूप आवश्यक कद ्ेर  सरुू करण्यास मान्यता देण्यात येत.े 
वरील प्रिीया तनयमानूसार असल्याने जबाबदारी तनजश्चत करण्याचा अथवा कारवाई करण्याचा 
प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यात सुमारे १३ हजार पोललसाांची पदे ररक्त असयायाबाबत 
  

(५)  ४१७३५ (२०-०५-२०१६).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाह) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात समुारे १३ हजार पोशलसाींची पदे ररक्त असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ वा त्या 
दरम्यान तनदसयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोशलसाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत सासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (२१-११-२०१७) : (१) होय. 
(२)  सदरची पदे भरण्याबाबत काययवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
बुलढाणा श्जयाहयात रस् त् याां या दरुुस् तीसह येथील वाहन चालिाांमध् ये जनजागीती िर् याबाबत 

  

(६)  ४२२४० (१५-०५-२०१६).   श्री.राहुल बददे्र (धचखली), हॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बुलढाणा जजल्हयात खडडेे्मय रस्त्यासह, बेजबाबदारपणे वाहन चालववण,े मदयपान करुन 
वाहन चालववण,े क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी अथवा मालवाह तूक करणे  . कारणाने सन २०१५ 
मय ये २५० जणाींचा मतृ् य,ू ९९ जायबींदी तर ५८२ जण जखमी झाले असल् याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मयये वा त्या दरम् यान तनदसयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, येथील रस् त् याींच् या दरुुस् तीसह येथील वाहन चालकाींमय ये जनजागतृी 
करण् याबाबत सासनान ेकोणती काययवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (१०-१२-२०१७) :(१) बुलढाणा जजल्हयात बेजबाबदारपणे वाहन चालववणे, 
मदयपान करुन वाहन चालववणे, क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी अथवा मालवाहतकू करणे  . 
कारणान ेसन २०१५ मयये  २७८ जणाींचा मतृ्य ुझाला असून ६५९ जण जखमी झाले आहेत.  
(२) चचखली देऊळगाींव राजा रस्त्याची दरुुस्ती करण्याींत आली असून चचखली त े खामगाींव 
पयतं राज्य महामागायचे चौपदरीकरणाचे काम सुरु आहे.  तसेच बुलढाणा सहरात शसग्नलची 
व्यवस्था  आणण आवश्यकतेप्रमाण ेददसादसयक र्लक व गततरोधक बसववण्याींत आलेले आहेत. 
     प्रादेशसक पररवहन ववभाग तसेच पोलीस ववभागाकडून अपघातस्थळाला भे् देऊन सदर 
दठकाण हे अपघातप्रवण के्षत्र म्हणून घोंीत करण्याींत आले आहे.  सदर दठकाणी ददसादसयक 
र्लक, स््.पलाईन, पाींढरे प््े, अरुीं द पुल, पुलाचे साईडचे क््े लावण्याबाबत उपाययोजना 
करण्याींत आली आहे.  वाहनचालकाींमयये जनजागतृी होण्याबाबत चालक चौकसभा, स्कुल 
बसचालकाींच ेप्रशसक्षण घेऊन त्याींची अपघातावर आळा बसण्यासाठआ जनजागतृी करण्यात आली 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

ियायाण (श्ज.ठाणे) पररसरात मोठ्या प्रमाणावर हास बार सुरु असयायाबाबत. 
  

(७)  ५४५४१ (२५-०८-२०१६).   श्री.सुभार् भोईर (ियायाण ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज े गोळवली, (ता. कल्याण, जज. ठाणे) येथील ततनषका डान्स बारवर छापा ्ाकून 
पोशलसाींनी बारबाला, बार चालक, वे्र असा एकूण ११ जणाींना ताब्यात घेतल्याच े ददनाींक ५ 
जून, २०१६ रोजी वा त्या समुारास तनदसयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण शसळर्ा्ा परीसरापासून त े पत्रीपूल पयतं मोठ्या प्रमाणावर बार 
राजरोसपणे चालू असल्याचे तनदसयनास आले असून या बारवर तनयींत्रण ठेवण्यात पोशलसाींना 
अपयस येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर डान्सबारवर कोणती कारवाई  करण्यात आली  वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फहणवीस (१८-१२-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) कल्याण परररातील मयुर बार, ररदम बार, समु्र  बार, सेवन स््ार, ररींग्ोन बार 
ॲण्ड रेस््.रीं्, मस्ती बार व र.कस््ार या बारबर कारवाई करुन एकूण १४० आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली असून त्याींच्यावर भारतीय दींड  ववधान कायदयाींतगयत गुन्हे दाखल करण्यात 
आले आहेत. सयया सवय प्रकरणे न्यायप्रववष् आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही 

___________ 
  

भायखळा येथील मदहला िारागीहातील मदहला िैद्याची िां पाऊां हरने  
छेहछाह िेयायाप्रिरणी चौिशी िर्याबाबत 

  

(८)  ५४७२६ (२३-०८-२०१६).   श्री.सांजय पोतनीस (िललना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भायखळा येथील मदहला कारागहृातील मदहला कैदयाची ददनाींक ३ माचय, २०१६ वा 
त्यासुमारास रोजी कीं पाऊीं डर यसवींत भालेराव याींनी छेडछाड केल्याबदीतल मदहला कैदयाच्या 
तिारीनसुार सुरु असलेली चौकसी पूणय झाली आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त चौकसीनसुार दोंी आढळून आलेल्या कीं पाऊीं डरवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच मदहला कारागहृात मदहलाींच्या सुरक्षक्षतेच्या ष्ष्ीन ेकोणत्या उपाययोजना केल्या वा 
करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (०७-१२-२०१७) :(१) होय, सदर प्रकरणाची चौकसी पुणय झाली आहे. 
(२) सदर प्रकरणी तिारदार मदहलेने श्ी. भालेराव, शमश्क याींच ेववरोधात पोलीस स््ेसन मयये 
केलेली तिार मागे घेतली आहे. अधीक्षक, मुींबई मययवती कारागहृ याींचेकडील अहवालानुसार 
श्ी. भालेराव, शमश्क याींचे ववरोधात प्रथमदसयनही कोणतेही पुरावे आढळून आलेले नाही. तथावप 
ज्या दठकाणी मदहला बींदीींचा वावर आहे त्या दठकाणी अ्काव करण्याची शसर्ारस केल्यान े
त्याींना मुींबई मययवती कारागहृ येथे प्रतततनयुक्ती करण्यात आली आहे. 
(३) भायखळा जजल्हा कारागहृ व मुींबई मदहला कारागहृ हे एकाच पररसरात असले तरी 
सींपूणयपणे वेगवेगळे कारागहृ आहेत. मदहला कारागहृात र्क्त मदहला अचधकारी व कमयचारी 
काययरत असतात. ददवसा व रात्री कोणत्याही पुरूं अचधकाऱयाींना प्रवेस ददला जात नाही. तसचे 
कारागहृ तनयमावली १९७९ मधील तनयमानसुार अचधकारी व कमयचारी याींची आवक जावक होत 
असते. तसेच मदहला बींदी उपहारगहृ, दवाखाना तसेच मुलाखतीकररता मदहला ववभागाच ेबाहेर 
आणावयाच ेअसल्याच त्याींना मदहला कमयचारी क्रकीं वा मदहला वाडयर याींचेसोबत पाठववण्यात येत.े 
तसेच कमीत कमी मदहला बींदी या मदहला ववभागाबाहेर येतील याबाबत दक्षता घेतली जाते 
आणण त्यावर योग्य त ेतनयींत्रण ठेवण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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णाटिोपर येथील राजावाही रुग्णालयात ऑथटर रोह तुरुां गातील िैद्याला  
अनुमती न णेता चार मदहने उपचारासाठी ठेव्यात आड यायाबाबत 

  

(९)  ५७४३९ (२३-०८-२०१६).   श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), 
श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.श्जतेंद्र आड व्हाह (मुांब्रा िळवा), श्री.सुरेश लाह (िजटत) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगर पशलकेच्या घा्कोपर येथील राजावाडी रुग्णालातील जेषठ ड.क््राींची 
अनुमती न घेता ऑथयर रोड तुरुीं गातील कैदयाला या रुग्णालयात चार मदहने ठेवण्यात आल्याच े
ददनाींक ६ म,े २०१६ रोजी वा त्यासुमारास तनदसयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, केवळ मुींग्या आल्याच ेकारण देत सदरहू आरोपीला उक्त रुग्णालयात दाखल 
करण्यात आले असून केवळ तरुुीं ग प्रसासनाच्या ऑडयरमुळे आरोपीला या रुग्णालात दाखल 
करण्यात आले, तसेच त्या ऑडयरवर कोणाचीही सही व शसक्का नसल्यान ेती ऑडयर बनाव् 
असल्याच े तनदसयनास येत असून पाशलका प्रसासनाला असल्याचा आरोप होत आहे, हे लक्षात 
घेऊन सासनाने चौकसी केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (०७-१२-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) न्या.बींदी सेखर ववजयन चीं्र सखेर, हा करारागहृात दाखल झाल्यानींतर त्याच ेहाडाचे दखुणे, 
क्रर्सर, असक्तपणा, यासारख्या आजाराींवर वैदयक्रकय उपचार करणेकामी करारागहृाचे वैदयकीय 
अचधकारी याींनी ददलेल्या वेळोवळेी सल्यानसुार बींदी ज.ेजे.रूग्णालय, व के.ई.एम रूग्णालय येथ े
औंधोचारासाठआ पाठववण्यात आले होत.े बींदी सेखर हा ददनाींक २० ऑगस््, २०१५ ते ददनाींक 
१५ ऑक््ोबर, २०१५ या कालावधीत के.ई.एम रूग्णालयात आींतररूग्ण म्हणून ५७ ददवस 
दाखल होता. ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी सदर बींदयास के.ई.एम मधून परस्पर 
जे.जे.रूग्णालय येथ ेपाठववण्यात आले असता, जे.ज.ेरूग्णालय मुींबई येथील वैदयक्रकय मींडळान े
सदर बींदयास ह.स्पी्ल मयये दाखल करण्याची आवश्यकता नसल्याचे साींचगतले व बींदयास 
पुन्हा कारागहृात पाठववण्यात आले. परींतु ददनाींक ३० डडसदबर, २०१५ रोजी करागहृ वैदयक्रकय 
अचधकारी याींनी बींदयास पुन्हा औंधोपचारासाठआ जे.ज ेरूग्णालय येथे पाठववले असता, तेथील 
तनवासी वैदयक्रकय अचधकारी याींनी सदर बींदयास राजावाडी ह.स्पी्ल घा्कोपर येथे दसुरे मत 
(सेकीं ड ओवपतनयन) घेण्यासाठआ बदींयाच ेकेस पेपरवर नमुद केल्यान ेददनाींक ३१ डडसदबर, २०१५ 
रोजी बींदयास कारागहृ वैदयक्रकय अचधकारी याींनी राजावाडी रूग्णालय येथ ेपाठववण्यात आले. 
बींदी चीं्र सखेर हा आींतररूग्ण म्हणून दाखल झाला हे तनदसयनास आल्यानींतर त्वरीत याबाबत 
चौकसी करून अहवाल सादर करण्याकरीता अधीक्षक भायखळा जजल्हा कारागहृ याींची तनयुक्ती 
करण्यात आली होती. सदर चौकसी अहवालानुसार जे.ज े रूग्णालयातील तनवासी वैदयक्रकय 
अचधकारी याींनी ददनाींक ३० डडसदबर, २०१५ रोजीच्या वैदयक्रकय केस पेपरवरील शसर्ारसीवरून 
कारागहृातील वैदयकीय अचधकारी याींनी तनयमबाहयपणे सदर बींदयास ददनाींक ३१ डडसदबर, 
२०१५ रोजी महानगरपाशलकेतील राजावाडी रूग्णालयात पाठववले होते. वरील वैदयकीय मजकुर 
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व स्वाक्षरी ही सर ज.ेज.ेसमुह रॅग्णालयातील कोणत्याही वैदयक्रकय अचधकारी याींची नसुन तसे 
त्याींनी लेखी कळववले आहे. सदर बींदयाचे सींदभायत कोणतेही कागदपत्र कारागहृास उपलब्ध 
नरसताींना कारागहृाच ेमुख्य वैदयक्रकय अचधकारी याींनी त्याींचे नोंदवही ि.३२ मयये नोंद घेवुन 
राजावाडी रूग्णालयात पाठववण्याबाबतची नोंद केली आहे. 
     न्या. बींदी. सखेर हा त्याचे आजाराबाबत कारागहृ प्रसासनाची ददसाभुल करीत असल्याचे 
तनदसयनास येऊन देखील कारागहृ अचधक्षक व वैदयक्रकय अचधकारी याींनी वळेीच योग्य ती 
दक्षता घेतली नाही, तसेच कागदपत्राची खात्री केलेली नाही. ड..अमोल दवणे, तत्कालीन मुख्य 
वैदयकीय अचधकारी, व ड..वाय एम कोकडवार, वैदयकीय अचधकारी, मुींबई मययवती कारागहृ 
हे दोंी आढळून आले आहेत. या सवांबाबत तसचे श्ी.बी.एम.भोसले, अधीक्षक, मुींबई मययवती 
कारागहृ याींचेववरूयद शसस्तभींगाववंयक काययवाही सासन स्तरावरून सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

रॉयल श्व्टांिल स्टार क्लब या गुांतवणुि िपांनीवर बांदी णातलेली असताांना  
देखील नालशि येथ ेसदर िां पनीचे िायाटलय सुरु असयायाबाबत 

  

(१०)  ५८७८५ (२६-०८-२०१६).   श्रीमती सीमाताई दहरे (नालशि पश्श्चम)    सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र.यल जव् ी्ंकल स््ार क्लब या गुींतवणुक कीं पनीवर सन २०१२ पासून सेबीच्या आदेसानुसार 
बींदी घातलेली असताींना देखील नाशसक येथ ेया कीं पनीच ेकायायलय सुरु असून राज्यात असा 
अनेक र्सव्या गुींतवणुक योजना आणुन गुींतवणुकदाराींना र्सववण्याचे प्रकार ददवसदददवस वाढत 
असल्याच ेतनदसयनास येत आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, असा र्सव्या गुणतवणुक योजनाींमुळे उदयवस्त होणारे सींसार, पोलीस तपासात 
येणा-या अडचणी, कायदयाच्या कचा्यात न येणारे गुन्हेगार या सवय बाबीींचा ववचार करता 
असा गुींतवणूक योजना असणा-या कीं पन्यावर कारवाई करण्याबाबत सासनान े कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (२४-११-२०१७) :(१) व (२) मा.सॅ् को य्, मुींबई याींच्या दद. ३ रे्ब्रुवारी, 
२०१६ च्या आदेसानुसार र.यल जव् ी्ंकल स््ार क्लब कीं पनीन े गुींतवणूकदाराींकडून रक्कम 
स्वीकारणे बींद केले आहे. तसचे, मा. न्यायालयान े कीं पनीस गुींतवणूकदाराींचीरक्कम परत 
करण्यासाठआ माहे रे्ब्रुवारी, २०१८ पयतं मुदत ददलीआहे. तथावप, केवळ ठेवसींदभायतील 
कागदपत्र े स्वीकारण्याच्या कामासाठआ नाशसक येथील सदर कीं पनीच े कायायलय सुरु असून 
त्यादठकाणी योजनदतगयत रक्कत स्वीकारली जात नाही.  
     सदर र्सव्या गुींतवणुक येाजना राबवणाऱया कीं पन्याींच्या बाबतीत वेळोवेळी मादहती पत्रके 
काढून लोकाींना असा कीं पन्याींपासनू दरु राहण्याबाबत जागतृ करण्यात येत आहे. असा र्सव्या 
कीं पन्याींववरुयद तिारी प्राप्त होताच गुन्हे दाखल करुन एम.पी.आय.डी. कायदा १९९९ अन्वये 
कारवाई करण्यात येते. तसेच, गुींतवणूकदाराींची र्सवणूक करण्याच्या  रादयान ेकाम करणाऱया 
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ववत्तीय सींस्थाींववरुयद तिारीची प्रततक्षा न करता अथवा येाजना बींद होण्याची वा् न पाहता 
असा ववत्तीय सींस्थेववरुयद देखील उक्त कायदयानसुार काययवाही करण्याच्या सूचना सासन 
पररपत्रक दद. २९/०९/२०१७ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
 

वसई (श्ज.पालणर) येथील मुांबई-अहमदाबाद मागाटवरील बाफाण ेचौिीयाजवळ  
आड ददवासी तरुणाचा अपणाती मीत्यू झायायाबाबत 

  

(११)  ६४०७२ (२३-०८-२०१६).   श्री.सांजय पुराम (आड मगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई (जज.पालघर) येथील मुींबई - अहमदाबाद महामागायवरील वालीव पोलीस स््ेसन 
हदीतीतील बार्ाणे चौकीच्या जवळील श्ी. बुयया रामा ददवा या आददवासी तरुणाचा ददनाींक ३१ 
माचय, २०१६ रोजी अपघाती मतृ्य ूझाल्याबाबत श्मजीवी सींघ्ननेे पोलीस अचधक्षक्षका (पालघर) 
याींना ददनाींक १३ एवप्रल, २०१६ रोजी लेखी तनवेदने तसेच  ददनाींक १३ जनू, २०१६ रोजी वा 
त्या सुमारास समथयन ेदेवून मा.मखु्यमींत्री महोदयाींकड ेसववस्तर तिार केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सासनाने सदर तनवेदनाच्या अनुंींगान े दोंीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे तसेच अपघाती मतृ्य ू पावलेल्या कु्ूींबाच्या वारसाींना सासनाने कोणती 
आचथयक मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (१०-१२-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
     ददनाींक ०१.०४.२०१६ रोजी ००.३० वा. चे सुमारास मुींबई अहमदाबाद महामागायवरील 
बार्ाना गाींवाचे हददीत अज्ञात वाहनाने धडक ददल्याने श्ी.बुयया रामा ददवा या आददवासी 
व्यक्तीचा अपघाती मतृ्य ुझाल्याच ेआढळून आले आहे.  
(२) या प्रकरणी वालीव पोलीस ठाणे येथ े ददनाींक ०३.०४.२०१६ रोजी गुन्हा रजजस््र िमाींक 
१५८/२०१६, भा.दीं.वव. कलम ३०४ (अ), २७९, ३३७, ३३८ सह मो्ार वाहन कायदा कलम १८४ 
व १८७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याींत आला आहे. गुन्हयातील अज्ञात मो्ार वाहनाचा व 
वाहन चालकाचा तपास चाल ूआहे. गुन्हा उघडकीस येईपयतं तपासावर राहणेकरीता ददनाींक 
२९.०७.२०१६ रोजी अ-र्ायनल, मा.प्रथमवगय न्यायदींडाचधकारी, वसई याींचे न्यायालयात 
पाठववण्याींत आला आहे. 
     मयताच्या वारसाला आचथयक मदत शमळण्याकरीता मो्ार अपघात  न्सुरन्ससाठआ दावा 
दाखल करण्याींत आलेला आहे.  सदरचा दावा मा.न्यायालयात प्रलींबबत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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माझगाांव (मुांबई) येथील शासनाया मालिीचा भखूांह िछी लोहाना  
ननवास गीह रस्ट याांनी परस्पर ववियायाबाबत 

  

(१२)  ६५८२४ (१७-०१-२०१७).   श्री.अजय चौधरी (लशवही) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माझगाींव (मुींबई) येथील सासनाच्या मालकीचा २ एकर भखूींड सासनान े ‘वुमेन शमसनरी’ 
सोसाय्ीला सन १९१७ मयये भाडपेट्टे्यावर ददलेला असताींना सोसाय्ीने सन २००५ मयये सदर 
भूखींड हा परस्पर ‘कच्छआ लोहाना तनवास गहृ ट्रस््’ तसेच ववकासक  ‘गोल्ड प्लाझा’ याींनी 
सासनाची परवानगी न घेता ववकल्याची तिार जजल्हाचधकारी, मुींबई सहर याींनी पोलीसात 
दाखल केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पोलीसाींनी तिारीच्या अनुंींगाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (२१-११-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी जजल्हाचधकारी कायायलय, मुींबई याींचे कायायलयातील कमयचारी क्रर्यायदी याींनी 
ददलेल्या क्रर्यायदीवरुन माझगाव महसुल ववभागातील भकुर ि. १२६ मधील मालकीची १३९९ 
चौ. मी. के्षत्राची कच्छआ लोहाना तनवास ट्रस्् याींनी मे. गोल्ड प्लाझा डवे्हलपसय याींना सींगनमत 
करुन बनाव् कागदपत्र तयार करुन बेकायदेसीरररत्या वविी केली म्हणून भायखळा पोलीस 
ठाणे येथ ेगु.र.ि. २३२/२०१६ भा.दीं.वव., कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ अन्वये गुन्हा 
नोंद करण्यात आला आहे. 
     सदर गुन््यात एकूण ८ आरोपी असून त्यापैकी ५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली  
आहे. प्रकरण तपासाचधन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ियायाण (श्ज.ठाणे) येथील ननवासी भागात रासायननि िां पनीतील  
णाति साांहपाणी सोहले जात असयायाबाबत 

  

(१३)  ६८०२५ (१६-१२-२०१६).   श्री.नरेंद्र पवार (ियायाण पश्श्चम), अॅह.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), अॅह.आड लशर् शलेार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.किसन िथोरे (मुरबाह) :   सन्माननीय 
पयाटवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (जज.ठाणे) येथील  तनवासी भागात रात्री उशसरानींतर रासायतनक  कीं पनीतील 
घातक साींडपाणी सोडले जात असल्याने सदर प्रकरणाची चौकसी करण्याच ेआदेस कल्याण -
डोंबबवली पाशलकेने सींबींचधताींना ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींचधत दोंीींवर कारवाई केली असता त्याींना प्रसासनाकडून 
अभय शमळत असल्याच ेतनदसयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी सासनान े चौकसी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुंींगान ेसींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रामदास िदम (१५-१२-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     कल्याण डोंबबवली महानगरपाशलकेच्या अजग्नसमन ववभागाने स्थातनक वतृ्तपत्रात वाय ू
प्रदूं णाबाबत प्रशसयद बातमीच्या अनुंींगाने महाराषट्र प्रदूं ण तनयींत्रण मींडळाकडून वाय ु
प्रदूं णाबाबत काय उपाययोजना करतात याबाबतची ववचारणा करण्यात आली होती.   
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय केली आहे 
     मे. दहींदसू्तान मोनोमर,रे्ज २, एमआयडीसी, डोंबबवली या कारखान्याला  महाराषट्र 
प्रदूं ण तनयींत्रण मींडळाकडून ददनाींक १६ सप् द्बर,२०१६ रोजी बींदच ेआदेस पारीत केले होत.े 
 तदनींतर सदर कीं पनीन े ददनाींक १८ सप् द्बर,२०१६ रोजी पाईपलाईन मयये अडकलेला कच्चा 
माल पूवयवत साठवण ्ाकीमयये परत घेताना सदर पाईपलाईन मधून वाय ूगळती झाल्यान े१६ 
कामगाराींना वायू बाधा झाल्याचे तनदसयनास आले होते.  सदर कामगाराींना ददनाींक १८ 
सप् द्बर,२०१६ रोजी व तदनींतर उपचारासाठआ ह.जस्प्लमयये दाखल केले होते.  सवय 
कामगाराींना उपचारानींतर ददनाींक २२ सप् द्बर,२०१६ रोजी अखेर घरी सोडण्यात आले. 
ददनाींक ०३ ऑक््ोबर,२०१६ रोजी मे. ओयाशसस केशमकल  ींडजस्ट्रज, प्ल.् नीं. डब्ल्यू u५७, 
एमआयडीसी, रे्ज २ मधील उदयोगात रासायतनक आम्ल हाताळणी करताना काही प्रमाणात 
(अींदाज े१० शल.) साींडले गेले व त ेपावसाच्या पाण्यात शमसळल्यान ेधुर तनमायण झाला.  तसेच 
या दरम्यान ब.यलर मधील अततररक्त वार् सुयदा बाहेर सोडण्यात आली होती.  याबाबत 
तात्काळ उपाययोजना करण्यात येवून सदरचा धुर तात्काळ बींद करण्यात आला.  तसेच 
याबाबत महाराषट्र प्रदूं ण तनयींत्रण मींडळाने सदर उदयोगास प्रस्ताववत आदेस ददनाींक ०४ 
ऑक््ोबर,२०१६ रोजी पाररत केले.  तसेच सदर उदयोगान े याबाबत योग्य ती खबरदारी 
घेण्याचे पत्र  ददनाींक ०७ ऑक््ोबर,२०१६ रोजी ददले.  तसेच महाराषट्र प्रदूं ण तनयींत्रण 
मींडळाने वायू प्रदूं णाबाबत तिारीच्या अनुंींगाने रात्रीचे गस्ती पथक तयार केले आहे.  परींतु 
मागील दोन मदहन्याच्या कालावधीत वायू प्रदूं णाच्या तिारी प्राप्त झालेल्या  नाहीत.       
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील भिूां पग्रस्ताांना आड रक्षण दे्याबाबत 
  

(१४)  ७३८५६ (२०-०४-२०१७).   श्री.अलमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधािी ष्ट् ण 
ववखे-पाटील (लशही) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र राज्यातील भकूीं पग्रस्ताींसाठआ प्रदान करण्यात आलेले ३ ्क्के आरक्षण रदीत  
करण्याचा तनणयय सासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, सदर तनणयय हा पात्र उमेदवार शमळत नसल्याच े कारण देवून घेण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भूकीं पग्रस्ताींच्या आरक्षणाचा पुनववयचार करुन त्याींना न्याय देण्याबाबत सासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फहणवीस (१७-११-२०१७) :(१), (२) व (३) हे वस्तजुस्थतीवर आधाररत नाही. 
भूकीं पग्रस्ताींसाठआ ववदहत करण्यात आलेले २% आरक्षण सययाही पूवीप्रमाणे उपलब्ध आहे. 
ददनाींक १७.८.२००९ च्या सासन तनणययानुसार भूकीं पग्रस्ताींसाठआ ववदहत करण्यात आलेले २% 
आरक्षण ददनाींक ४.११.२०१६ च्या सासन तनणययान्वये भकूीं पग्रस्ताींचे पात्र उमेदवार उपलब्ध न 
झाल्यास ती पदे प्रकल्पग्रस्ताींसाठआ वापरण्यास अनमुती देण्यात आलेली आहे. भकूीं पग्रस्ताींसाठआ 
आरक्षक्षत करण्यात आलेली पदे प्रकल्पग्रस्ताींसाठआ वापरण्यासाठआ भकूीं पबाचधत उमेदवार उपलब्ध 
झाले नाही असे महसूल व वन ववभागाकडून प्रमाणणत करणे आवश्यक राहील या अ्ीच्या 
अचधन राहून ही अनुमती देण्यात आलेली आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही 

___________ 
  

नालशि रोह मध्यवती िारागीहात दोन िैद्यामध्ये झालेयाया हाणामारीबाबत 
  

(१५)  ७९३९६ (२१-०४-२०१७).   श्री.योगेश (बापू) णोलप (देवळाली), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.पाांहुरांग बरोरा 
(शहापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशसक रोड मययवती कारागहृात शसक्षा भोगत असलेल्या दोन कैदयाींमयये रेडडओ चॅनल 
बदलण्याच्या क्रकरकोळ कारणावरुन हाणामारी झाल्याचे ददनाींक २१ जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
त्या समुारास तनदसयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर कैदयाींची हाणामारी सोडववण्यास गेलेल्या कारागहृ सुरक्षा 
कमयचा-याींवरही सदर कैदयाींनी हल्ला करुन त्याींनाही जखमी केल्याचे तनदसयनास आले आहे,  हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकसी करुन सींबचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, तसेच भववषयात अस े प्रकार घडू नयेत म्हणून कोणत्या उपाययोजना करण्यात 
आल्या वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (०६-१२-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी नाशसकरोड पोलीस स््ेसन येथ ेभादींवव कलम ३५३,३३२,३२३,५०६,३४ नुसार 
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
    कारागहृात गैरवतयन केल्यान ेबींदी समीर नाशसर पठाण व बींदी साकीर नाशसर पठाण उर्य  
मोठा पठाण याींना सन्मा. न्यायालयाच्या परवानगीन ेयेरवडा मययवती कारागहृ, पुणे येथे दद. 
१०.०२.२०१७ रोजी वगय करण्यात आले आहे.  तसेच न्यायाधीन बींदी प्रणव तकुाराम बोरसे 
यास दद. १०.०२.२०१७ रोजी औरींगाबाद मययवती कारागहृ येथ ेवगय करण्यात आले आहे. 
     तसेच अततसुरक्षा ववभागामयये कोणतीही अनुचचत घ्ना घडू नये यासाठआ ददवसा ५ व 
रात्री २ कमयचा-याची नेमणूक केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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नालशि रोह येथील मध्यवती िारागीहातील एिा िैदी मदहलेिह े 
२७ गॅ्रम गाांजा आड ढळून आड यायाबाबत 

  

(१६)  ७९४०० (२१-०४-२०१७).   श्री.योगेश (बापू) णोलप (देवळाली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशसक रोड येथील मययवती कारागहृातील कैदी वैसाली माणणकराव घाणे या मदहलेकड े 
२७ गॅ्रम गाींजा असल्याच ेददनाींक २३ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास तनदसयनास आले 
आहे,  हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी नाशसक रोड पोशलस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकसी केली आहे काय, असल्यास, चौकसीत काय आढळून 
आले व त्यानुंींगान ेपुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच भववषयात अस े
प्रकार घडू नयेत म्हणून कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (०६-१२-२०१७) :(१) होय, सदर मदहला बींदीची को य् पेसीवरुन परत येताना 
पोलीसाींच्या ताब्यात असताना सदर गाींजा कारागहृात घेऊन येत असताींना कारागहृाच्या 
प्रवेसदवारात घेतलेल्या झडतीत गाींजा आढळून आला आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी नाशसकरोड पोलीस स््ेसन याींचेकडून पुढील कायदेसीर काययवाही/चौकसी 
करण्यात येत आहे. 
     कारागहृ प्रवेसदवारावरील कमयचारी दक्ष असल्यान े तसचे कारागहृातील अत्त्याधुतनक 
सुरक्षा उपकरणादवारे उदा. हॅन्ड मे्ल डड्ेक््र, डोअर फे्रम मे् ल डड्ेक््र, बॅगेज स्कॅनर 
मशसनदवारे तसेच प्रत्यक्ष मदहला कमयचा-याींकडून मदहला बींदीची अींग झडती कसनू दक्षतेन े
घेतल्यामुळे सदर गाींजा वस्तु कारागहृात गेलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद श्जयाहयातील गांगापूर-औरांगाबाद महामागाटवर टेम्पो व िार  
याांची धहि होऊन तीन जण जखमी झायायाबाबत 

  

(१७)  ७९६११ (२०-०४-२०१७).   श्री.अब् दलु सत्तार (लसयालोह) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जजल्हयातील गींगापूर-औरींगाबाद  महामागायवरील अींजली पेट्रोल पींपाजवळ ्ेम्पो 
व कार याींची धडक होऊन तीन जण जखमी झाले असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१७ मयये वा 
त्या दरम्यान तनदसयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त घ्नेची सासनान े चौकसी केली आहे काय तसेच जखमीींना कोणत्या 
स्वरुपाची मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फहणवीस (१६-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     ददनाींक ०७.०१.२०१७ रोजी गींगापूर ते औरींगाबाद मागायवरील अींजली पेट्रोल पींपासमोरुन 
औरींगाबादकड ेजाणारी  ींडडका कार रोडचे बाजुला जावून पल्ी झाली व त्यामयये कारमधील 
चार प्रवासी क्रकरकोळ जखमी झाले होत.े 
(२) अपघाताची एमएलसी नीं. ११७७, ११७८, ११७९ व ११८० पोलीस स््ेसनला प्राप्त 
झाल्यावरुन चौकसी करण्याींत आली. चौकसीमयये क्रकरकोळ जखमी झालेल्या व्यक्तीींना त्याींची 
कोणाववरुयदही तिार नसल्याचे साींगीतले.  
     जखमीींना तातडीने सरकारी दवाखाना, गींगापूर येथे उपचारकामी नेण्यासाठआ मदत 
करण्याींत आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई शहरात नरीमन पॉईट ते बोररवली तसेच ठा्याया  
खाही पररसरातील जलवाहतूिीया िामाांबाबत 

  

(१८)  ८५०५८ (०४-०९-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई सहरात नरीमन प. ीं् ते बोररवली तसेच ठाण्याच्या खाडी पररसरात जलवाहतकू सुरु 
करण्याच्या प्रस्ताववत कामाला गती दयावी, रत्नाचगरी व शसींधुदगुय जजल्हयात प्रत्येकी एक 
नववन बींदर सुरु कराव,े नागपूर जजल्हयातील तलावाींत सी-प्लेन सुववधा तनमायण करावी, तसेच 
सागरी क्रकनारपट्टीच्या के्षत्रात येणा-या काळात गुींतवणूकीचा ओघ वाढणार असून या दठकाणी 
सयया सुरु असणा-या व नववन उदयोगाींना मेरी ्ाईम बोडायने राज्यातील औदयोचगक गुींतवणूक 
वाढववण्यासाठआ सहकायय करावे, असे तनदेस माहे म,े २०१७ मयये वा त्यादरम्यान  मा. 
मुख्यमींत्री याींनी ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२)  असल्यास, मा. मुख्यमींत्री याींच्या तनदेसानुसार अदयापपययत मेरी ्ाईम बोडायन ेयाबाबत 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास,  काययवाहीच ेथोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (१८-११-२०१७) :(१) होय. 
(२) व (३) मुींबईच्या पजश्चम क्रकनारपट्टीवर नरीमन प.ईं् त ेबोरीवली या दरम्यान प्रवासी जल 
वाहतूक सुरु करण्यासींदभायत, सदर प्रकल्पाच्या सुसाययतेचा अ्यास करण्यासाठआ मसेसय 
क्रिसील ॲडव्हायजरी सजव्हयसेस या सल्लागार सींस्थेची तनयुक्ती करण्यात आली असून, 
त्याींच्यामार्य त सुसाययता अ्यास प्रगतीत आहे. 
     ठाणे खाडीपररसरात जलवाहतूक सुरु करण्याच्या प्रकल्पाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल 
(Detailed Project Report) तयार करण्याची काययवाही ठाण ेमहानगरपाशलका याींच्यामार्य त 
करण्यात येत आहे. प्रकल्पाची अींमलबजावणी महाराषट्र मेरी्ाईत बोडायमार्य त करण्यात येईल. 
दरम्यान, ठाणे खाडीमयये भाईंदर त ेसाकेत (ठाणे) दरम्यान प्रवासी जलवाहतूक करण्यासाठआ 
एवप्रल २०१७ मयये प्रायोचगक तत्वावर एक वंायसाठआ परवानगी देण्यात आली आहे. 
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     रत्नाचगरी व शसींधुदगुय जजल्हयात प्रत्येकी एक नववन बींदर प्रकल्प तनमायण करण्यासाठआ 
मे.होव  ींडडया प्रा.शल. या सल्लागार सींस्थेमार्य त अ्यास प्रगतीत आहे. प्राथशमक 
अ्यासाअींती, रत्नाचगरी जजल्हयात भींडारवाडी (ता.रत्नाचगरी) आणण शसींधुदगुय जजल्हयात पडवण 
(ता.देवगड) हया दोन दठकाणाींची तनवड करण्यात आली असून, आता बींदर प्रकल्पाींचा ताींबत्रक-
आचथयक सुसाययता अहवाल तयार करण्यासाठआ सव्हेक्षणाच ेकाम प्रगतीत आहे. 
     ववदभायमयये पयय् नाला चालना देण्यासाठआ तेथील जलासयाींमयये महाराषट्र मेरी्ाईम बोडय, 
नागपूर सुधार न्यास, आणण पयय् न ववकास महामींडळ याींच्यामार्य त सी-प्लेन सुववधा तनमायण 
करण्यासाठआ महाराषट्र मेरी्ाईम बोडायमार्य त प्रकल्पाच्या व्यवहाययतेचा अ्यास करण्यासाठआ 
सल्लागाराची तनयुक्ती करण्याच ेप्रस्ताववत आहे. 
     क्रकनारपट्टीवर जेट्टी, शसपयाडय, मालवाहतूक, जलवाहतूक, जलपयय् न या प्रकल्पाींमयये 
गुींतवणूक करु  जच्छणाऱया उदयोजकाींना महाराषट्र मेरी्ाईम बोडायमार्य त आवश्यक त्या 
परवानग्या देण,े प्रकल्पासाठआ दाखले प्राप्त करणे याकरीता सवयतोपरी सहकायय करण्यात येत 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

खालापूर (श्ज.रायगह) भागात िारखायाांना वारांवार आड ग लागत असयायाबाबत 
(१९)  ८५१६३ (०४-०९-२०१७).   श्री.सुननल लशांदे (वरळी), अॅह.भीमराव धदह े (आड ष्ट्टी), 
श्री.मनोहर भोईर (उरण) : सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पेण-खोपोली महामागायवरील ऑक््ा गामेन्् कीं पनीला ददनाींक १४ एवप्रल, २०१७ रोजी वा 
त्या समुारास आग लागून कीं पनी भस्मसात झाल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, आग लागण्याची कारणे काय आहेत व गत तीन वंायत याच पररसरातील 
खालापूर भागात ११ कारखान ेआग लागून भस्मसात झाली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कारखान्याींना लागणा-या आगी या ववमा कीं पनीचे अचधकारी व मालक 
याींच्यातील असलेल्या आचथयक सींबींधातून होत असल्याचा सींसय औदयोचगक पट्टे्यातून काम 
करणा-या कारखान्यातील कामगाराींनी आरोप केला असून याप्रकरणी सखोल चौकसी करण्यात 
यावी असी मागणी स्थातनक पोलीस स्थानकात केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुंींगान ेचौकसी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकसीचे तनषकंय काय आहेत व तदनुसार  याबाबत कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (२०-११-२०१७) :(१) आग लागली हे खरे आहे तथावप घ्ना 
घडली तो ददनाींक १४ एवप्रल २०१७ नसून ददनाींक १२ एवप्रल, २०१७ रोजी पहा्े ३.१५ 
वाजण्याच्या समुारास सदर कारखान्याला आग लागल्याची घ्ना घडली आहे. 
(२) सदर आस्थापना बींद झाल्यावर, आस्थापनेतील रात्रीच्यावेळी चाल ू असलेल्या 
्युबलाई्च्या जस्वच बोडयमयये स्पाक्रकंग होऊन त्याच्या दठणग्या खाली ठेवलेल्या र्ोमवर पडून 
आग लागली. जानेवारी २०१४ त े जून २०१७ पययन्त खालापूर तालुक्यात एकूण १२ 
कारखान्याींना आग लागल्याच्या घ्ना घडल्या आहेत. 
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(३), (४) व (५) असाप्रकारची कोणतीही तिार स्थातनक पोलीस स््ेसनला दाखल झाली नाही. 
     तथावप, औदयोचगक सुरक्षा व आरोग्य सींचालनालय, रायगड येथील अचधका-याींनी 
केलेल्या चौकसीनुसार मे.ऑक््ा गारमद्मयये २० पेक्षा कमी कामगार असल्यान े या 
आस्थापनेस कारखान ेअचधतनयम,१९४८ च्या तरतूदी लागू होत नाहीत. 
     सदर घ्नचेी चौकसी सहाय्यक ववदयुत तनररक्षक, तनररक्षण ववभाग रायगड, उदयोग, 
ऊजाय व कामगार ववभाग याींनी केलेली आहे. आस्थापनेतील जळालेल्या भागाचे नववन ववदयुत 
सींच माींडणी करण्याकरीता व दों तनवारण करण्याकरीता सधुारणा ज्ञापन पत्र ि.६२४, ददनाींक 
२०/०४/२०१७ नुसार देण्यात आले. 
     सदर १२ कारखान्याींमयये लागलेल्या आगीच्या चौकसीत कारखाने अचधतनयमाींतगयत जेथे 
भींग आढळून आला त्यापैकी चार कारखान्याींच्या भोगव्ादार/ व्यवस्थापकाववरुयद एकूण ६ 
ख्ले औदयोचगक सुरक्षा व आरोग्य सींचालनालयामार्य त मा.मुख्य न्यायदींडाचधकारी रायगड 
याींचे न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत. उवयररत दोन कारखान्याींच्या भोगव्ादार/ 
व्यवस्थापकानी भींगाची पूतयता केल्यामुळे त्याींना ताकीद देण्यात आलेली आहे. चार 
कारखान्याींत लागलेल्या आगीच्या चौकसीत कारखाने अचधतनयम,१९४८ चा भींग आढळलेला 
नाही व एका कारखान्याला कारखाने अचधतनयम, १९४८ च्या तरतूदी लागू होत नाहीत आणण 
एका कारखान्यावर कायदेसीर कारवाई सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौज ेनणवली (ता.श्ज.पालणर) येथील राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल  
िायटक्रम योजनेंतगटत नववन योजनेया िामाबाबत 

  

(२०)  ८५२३३ (२१-०८-२०१७).   श्री.ववजय औटी (पारनेर) : सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेतघवली (ता.जज.पालघर) येथील गावाला वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई भासत असल्यान े
राषट्रीय ग्रामीण पेयजल काययिम योजनदतगयत सन २०१६-१७ च्या कृती आराखडयात नववन 
योजनेचा समावेस केला असून रु. ९६.३८ लक्ष क्रकीं मतीच्या अींदाज पत्रकास जजल्हा पररंद 
स्तरावर ददनाींक ३ माचय,२०१७ रोजी वा त् यासुमारास ताींबत्रक व प्रसासकीय मान्यता देण्यात 
आली  आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू योजनचेे कामाला अदयापपयतं सुरुवात झालेली आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींचधत कामाची सदय:जस्थती काय आहे व सदरहू योजना क्रकती कालावधीत 
पूणय करण्यात येईल, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१२-१२-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदरहू योजनेच्या कामाचे कायायदेस दद.२१/८/२०१७ रोजी देण्यात आले असून दद.४/९/२०१७ 
पासून प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करण्यात आली आहे. 
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(३) सदरहू योजनेतील नववन जलकुीं भ बाींधण्यासाठआ अजस्तत्वातील कालबा्य जलकुीं भ 
पाडण्याच ेकाम सुरु असून, योजनचे्या कामाची मुदत माहे माचय २०१९ पयतं आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील िललना वैज्ञाननि प्रयोगशाळेस अहवाल दे्यास होत असलेयाया ववलांबाबाबत 
  

(२१)  ८५२८२ (०४-०९-२०१७).   श्री.राधािी ष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशही), श्री.ववजय वहटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आड वी), श्री.हर्टवधटन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अलमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), हॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.सुननल 
िेदार (सावनेर), श्री.अब् दलु सत्तार (लसयालोह) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील कशलना वैज्ञातनक प्रयोगसाळेमयये ३०,०००  हून अचधक नमुन े प्रलींबबत 
असल्यामळेु त्याचा पररणाम, रुग्णाचे नातेवाईक व रुग्णालये तसचे पोलीस तपास याींचेवर होत 
असून ६-६ मदहने अहवाल प्राप्त होत नसल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१७ मयये वा त्या 
दरम्यान  तनदसयनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) कशलना र्.रदशसक लॅब.र्री तनदेसालय अींतगयत राज्यात वैज्ञातनक प्रयोगसाळा असून सेकडो 
पदे ररक्त असल्यामुळे उपलब्ध कमयचाऱयाींवर कामाचा ताण पडत असल्यामळेु अहवाल देण्यास 
ववलींब होत असल्याचे वैज्ञातनक प्रयोगसाळा प्रसासनाकडून साींगण्यात येत असून पदे 
वाढववण्याबाबचा प्रस्ताव सासनाकड ेयापूवी सादर केला असल्याच ेतनदसयनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सासनाने याबाबात चौकसी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकसीत काय आढळुन आले व त्यानसुार अहवाल तात्काळ देण्यासाठआ ररक्त 
पदे भरण्याच्या ष्ष्ीन ेसासनान ेकोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (१४-११-२०१७) :(१) माहे एवप्रल २०१७ अखेर न्यायसहायक वैज्ञातनक 
प्रयोगसाळा, मुींबई येथे एकूण ११,१७० प्रकरणे व ८४६४७ नमुने प्रलींबबत होती. 
(२) (३) व (४) न्यायसहाय्यक वजै्ञातनक प्रयोगसाळा सींचालनालयामयये सयया ५६८ पदे ररक्त 
असली तरी, दद.१०.०२.२०१७ च्या सासन तनणययान्वये नव्यान ेमींजूर करण्यात आलेली  २७५ 
पदेही त्या ररक्त पदाींमययेच समाववष् आहेत. या नव्याने तनमायण करण्यात आलेल्या पदाींसह 
एकूण सवयच ररक्त पदे भरणे बाबत काययवाही  सुरू आहे.  
     याशसवाय, सदर सींचालनालयाींतगयत ववववध प्रयोगसाळाींमधील प्रलींबबत प्रकरणे तनकाली 
काढण्यासाठआ एकूण ६५० पदाींवर करार पयदतीन ेअचधकारी /कमयचारी पदे भरण्याची काययवाही 
सुद्धा सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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रबाळे, नवी मुांबई येथील मे.सांजीवनी पॅरेटल या इांजेक्शन बनववणा-या  
िारखायातील पेढीत आड ढळून आड लेयाया त्रुटीबाबत 

(२२)  ८५३१७ (२१-०८-२०१७).   श्री.अशोि पाटील (भाांहूप पश्श्चम) : सन्माननीय अन व 
और्ध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रबाळे, नवी मुींबई येथील म.ेसींजीवनी पॅरेन््ल या  ींजेक्सन बनववणा-या कारखान्यातील 
पेढीत आढळून आलेल्या त्रु्ीच्या अनुंींगाने पाठववण्यात आलेल्या ४ औंधाींच्या नमुन्याच े
ववश्लेंण प्रयोगसाळेत पुणय झाले आहे काय, 

(२)असल्यास, याबाबतचा अहवाल  प्राप्त झाला आहे काय, अहवालाच्या अनुंींगान ेसासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करणात येत आहे व काययवाहीची सदयःजस्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. धगरीश बापट (१४-१२-२०१७) :(१) होय. 
(२) मे.सींजजवनी पॅरदट्रल शल. या उत्पादकाकडून घेतलेल्या ४ नमुन्याींचे ववश्लेंण अहवाल प्राप्त 
असून सासकीय ववश्लेंक, औंध तनयींत्रण प्रयोगसाळा याींनी सवय नमुने प्रमाणीत असल्याचे 
घोवंत केले आहेत. सबब, काययवाहीचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील दादर येथील लसव्हीि सेंटर इमारतीतील बाांधिाम अनधधिी त असताांनाही  
पाललिेया अलभयांत्याांनी भोगवटा प्रमाणपत्र ददयायाबाबत 

(२३)  ८५३३० (०४-०९-२०१७).   श्री.अशोि पाटील (भाांहूप पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील दादर येथील शसव्हीक सद्र  मारतीत सीएस ि.४,१/४ व १/५ हे बाींधकाम 
अनचधकृत असताींना सदर  मारतीला पाशलकेच्या बाींधकाम ववभागातील अशभयींत्याींनी भोगव्ा 
प्रमाणपत्र ददल्याप्रकरणी आग्रीपाडा पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या गुन््याच्या 
अनुंींगाने कागदपत्र ेपडताळणी व साक्षीदार पडताळणी पोलीसाींनी पुणय केली आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर पडताळणीत काय आढळून आले आहे व त्यानुंींगान ेकोणती काययवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (१८-११-२०१७) :(१) सदर गुन््याचा तपास चालु असून तपासा दरम्यान 
साक्षीदाराींची तपासणी करण्यात येत आहे.  
(२) शसजव्हक सद्र, दादर या  मारतीमयये अनचधकृत बाींधकाम झालेले असताींना असा 
पररजस्थतीत भोगव्ा प्रमाणपत्र देणे चुकीचे असताींना देखील सदर  मारतीस भोगव्ा 
प्रमाणपत्र देवून सासनाची व जनतेची र्सवणूक केल्यान े आग्रीपाडा पोलीस स््ेसन येथ े
गु.र.ि. १३१/२०१६ भा.दीं.वव. कलम ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४२०, ३४, १६७ अन्वये ६ 
आरोपीववरुयद गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्हा तपासाचधन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मौज ेिापसाळ (ता.धचपळूण, श्ज.रत्नाधगरी) येथ ेनव्यान े

नळपाणीपुरवठा योजना राबववणेबाबत 
  

(२४)  ८५३६५ (२१-०८-२०१७).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१)  मौज ेकापसाळ (ता.चचपळूण, जज.रत्नाचगरी) हे गाव चचपळूण सहरापासून जवळ असून 
जलदगतीन ेववकसीत होत असल्याने उक्त गावास  पाणीपुरवठा करण्याचा प्रश्न गींभीर बनला 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर गावाचा समावेस तनमसहरी भागात करून नव्याने पाणीपुरवठा योजना 
राबववण्यात यावी, असी मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी माहे ऑक््ोबर, २०१६ मयये वा त्या 
दरम्यान सासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सासनाने चौकसी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१२-१२-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. हे खरे आहे. 
(३) तनमसहरी (पेरी अबयन) गावासाठआ नवीन पाणी पुरवठा योजना जलस्वराज्य-२ 
काययिमाींतगयत राबववण्यात येत.े तथावप, या योजनेसाठआ आवश्यक असलेले  तनकं ववदहत 
मुदतीत पूणय झाले नसल्यामळेु जलस्वराज्य-२ काययिमाींतगयत सदर गावाच्या नवीन योजनेचा 
समावेस करता आला नाही. त्यामुळे कापसाळ गावासाठआ मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल काययिम 
्प्पा-२ अथवा राषट्रीय पेयजल काययिम अींतगयत नळ पाणी पुरवठा योजना राबववण्याबाबत 
काययवाही होण ेउचचत ठरेल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गुहागर, धचपळूण व खेह (श्ज.रत्नाधगरी) येथील गावाांना जोहणाऱ्या  
रस्त्याांना ननधी उपलब्ध िरुन दे्याबाबत 

  

(२५)  ८५५२६ (०४-०९-२०१७).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाचगरी जजल््यातील मौज े कोळवली (ता.गुहागर), मौजे चचवेली (ता.चचपळूण), मौजे 
तुींबाड, मौजे आयनी, मौजे आमसेत आणण मौजे होडखाड (ता.खेड) ही गावे खाडीक्रकनारी 
वसलेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोळवली बींदर्ोक ते जे्ी, चचवेली बींदर, तुींबाड कदमवाडी ते बींदर, आयनी 
रेल्वे स््ेसन ते जे्ी, आमसेत मोहल्ला ते जे्ी, होडखाड भोईवाडी ते जे्ी हे जोडरस्त े
नसल्यान ेया भागातील रदहवासाींच ेप्रचींड हाल होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या सवय जोडरस्त्याींसाठआ महाराषट्र मेरर्ाईम बोडायमार्य त तनधी उपलब्ध करून 
दयावा असी मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधी याींचेकडून ददनाींक १९ मे, २०१६ च्या पत्रान्वये 
तसेच वारींवार करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभायत सासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (१८-११-२०१७) :(१), (२) व (३) होय. 
(४) व (५) होडखाड (ता.खेड), येथे पोचरस्ता तयार करणे हे काम जजल्हा तनयोजन सशमती 
रत्नाचगरी मार्य त सन २०१६-१७ मयये ते पूणय करण्यात आले आहे. 
     तुींबाड बींदर येथ ेजोडरस्ता तयार करणे  (कदमवाडी भोईवाडी शसवळेवाडी) व कोळवली 
येथील जेट्टीपयतं  जोडरस्ता  तयार करणे ही काम े जजल्हा तनयोजन सशमती अींतगयत सन 
२०१७-१८ मयये प्रस्ताववत करण्यात आली आहेत. प्रसासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर 
तनववदा प्रक्रिया पूणय करुन काम त्वरीत सुरु करण्यात येईल. 
     त्याचप्रमाणे आमसेत मोहल्ला त ेजेट्टी पयतं जोडरस्ता तयार करणे या कामाींची पाहणी 
करुन आवश्यक असल्यास सदरचे काम जजल्हा तनयोजन सशमतीमार्य त सन २०१८-१९ क्रकीं वा 
या आचथयक वंायत तनधीच्या उपलब्धतेनुसार हाती घेण्याची काययवाही करण्यात येईल. 

___________ 
  

बुलढाणा श्जया हा िामगार िायाटलयातील ररक् त पदाांबाबत 
  

(२६)  ८५६४८ (०४-०९-२०१७).   श्री.हर्टवधटन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  बुलढाणा जजल् हा कामगार कायायलयातील जजल्हा कामगार अचधकारी याींचे सह ववववध 
आठ पदे ररक् त असल् याने ववभागामार्य त राबववण् यात येणा-या योजनाींची अींमलबजावणी 
करण् यात अनेक अडचणी तनमायण होत असल् याची बाब ददनाींक १ जून, २०१७ रोजी वा त् या 
सुमारास तनदसयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत सासनान ेचौकसी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकसीत काय तनष पन् न झाले व तदनुसार  सदरहु ररक् त पदे  भरून 
ववभागाच् या योजनाींची अमींलबजावणी प्रभावीपणे करणेबाबत सासनाने कोणती काययवाही केली 
वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय  आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (२०-११-२०१७) :(१) सरकारी कामगार अचधकारी बुलढाणा 
कायायलयातील  दकुाने तनरीक्षक शे्णी-१ सींवगायतील १, दकुाने तनररक्षक शे्णी-२ सींवगायतील २ व 
शसपाई सींवगायतील ३ असी एकुण ६ पदे ररक्त आहेत, तथावप बा्ययींत्रणेमार्य त ३ कमयचा-याींची 
तनयुक्ती करण्यात आल्याने कामगार ववभागामार्य त योजना राबववण्यात अडचणी येत 
असल्याची बाब खरी नाही. 
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(२), (३) व (४) ग् क मधील पदे पदोन्नतीन े भरण्याची काययवाही कामगार आयुक्त याींचे 
स्तरावर सुरू आहे. 

___________ 
  

रायगह श्जया्यातील मश्छमार बाांधवाांना जलमनी ररिाम्या  
िर्यासाठी भाग पाह्यात येत असयायाबाबत 

  

(२७)  ८५७०० (०४-०९-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणणाट), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवट), अॅह.आड लशर् शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्रीमती मननर्ा 
चौधरी (ददहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल््यातील मजच्छमार बाींधवाींना  राहत असलेल्या जशमनी ररकामी करण्यासाठआ 
सींबींचधत ववभागान े पाठववलेल्या ना्ीसी तातडीन े रदीत करण्याची मागणी स्थातनक 
लोकप्रतततनधीींनी माहे जून, २०१७ मयये  वा त्या दरम्यान मा.मत्स्यसींवधयन मींत्री व राज्यमींत्री 
याींच्याकड ेतनवेदनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२)  असल्यास, समु्र  क्रकनाऱयालगतच्या जशमनीवर वपढ्यानवपढ्या उपजजववका करून वास्तव्य 
करणाऱया मजच्छमार बाींधवाींना त्याींच्या नावावर जशमनी नसल्याच्या कारणास्तव जशमनी 
ररकामी करण्यास भाग पाडण्यात येत असल्याने त्याींना त्याींच्या कु्ूींबबयाींचा उदरतनवायह करणे 
कदठण होणार आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकसीत काय आढळून आले व तदनुसार मजच्छमाराींना न्याय शमळण्याच्या 
दषॄ्ीने जशमनी ररकामी करण्याच्या नो्ीसी रदीत करण्याबाबत सासनान ेकोणती काययवाही केली 
वा करीत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फहणवीस (१८-११-२०१७) :(१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

महाराष्ट्र राज्य पररवहन महामांहळाया ‘जय महाराष्ट्र’ ललहलेयाया  
बसचालि व वाहिाांवर िनाटटि पोललसाांनी िारवाई िेयायाबाबत 

  

(२८)  ८५८५२ (०४-०९-२०१७).   श्री.श्जतेंद्र आड व्हाह (मुांब्रा िळवा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आड ांबेगाव), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), 
श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.पाांहुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी णझरवाळ 
(ददांहोरी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाह (िजटत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाह), 
श्री.वैभव वपचह (अिोले), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राधािी ष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(लशही), श्री.ववजय वहटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
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श्री.अलमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.अमर िाळे (आड वी), श्री.हर्टवधटन सपिाळ 
(बुलढाणा), हॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.शामराव ऊफट  बाळासाहेब पाटील (िराह उत्तर) :  
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोणत्याही तनवडणूकीत तनवडून आलेल्या लोकप्रतततनधीींनी सावयजतनक काययिमात तसेच 
सभागहृात महाराषट्राच्या अजस्मतचेी ओळख असलेले ‘जय महाराषट्र’ उच्चारल्यास त्याींचे पद 
रदीत करण्याचा कायदा करणार असल्याच े वक्तव्य कनाय्क राज्याचे नगरववकास मींत्री याींनी 
माहे म,े २०१७ मयये वा त्या दरम्यान केल्यामळेु सीमावती मराठआ बाींधवाींमयये तीव्र असींतों 
तनमायण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, महाराषट्र राज्य पररवहन महामींडळाच्या ‘जय महाराषट्र’ शलहीलेल्या एस्ी बसच्या 
बसचालक व वाहकासह २० प्रवाश्याींवर कनाय्क पोशलसाींनी ददनाींक ४ जुन, २०१७ रोजी वा त्या 
सुमारास गुन्हा दाखल केल्यामळेु महाराषट्रात जनतेकडून असींतों व्यक्त केला जाऊन आींदोलन 
करण्याचा तनणयय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दोन्ही प्रश्नी चौकसी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकसीत काय आढळून आले व त्यानुसार  सबींचधत बसचालक व वाहकाींवरील 
अन्याय दरु करण्यासींदभायत तसचे कनाय्क प्रसासनाची सीमाभागात सुरु असलेली दडपसाही, 
मराठआ भांेची गळचेपी व मराठआ भावंकाींवरील अन्याय दरु करण्यासींदभायत सासनाने 
अदयापपयतं कोणती काययवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. देवेंद्र फहणवीस (१०-१२-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. तथावप या अनुंींगाने कोल्हापूर अथवा पररसरात आींदोलन े झालेली 
नाहीत.  
(३) होय. 
(४) ददनाींक ०२.०६.२०१७ रोजी महाराषट्र राज्य पररवहन महामींडळाच्या मुींबई आगाराची मुींबई – 
बेळगाींव मागायवर जाणारी बस ि.एमएच-२०-डीएल-३९५८ ही “जय महाराषट्र” अस े बोधचचन्ह 
असलेली पदहली बस सोडण्यात आली होती. सदर मागयवर रा.प.सातारा आगार येथे चालक / 
वाहक बदल होऊन रा.प.सातारा आगाराच ेचालक श्ी.प्रमोद सींकर गायकवाड, बबल्ला ि.३०२२ 
व वाहक श्ी.देवीदास हरी बोराड,े बबल्ला ि.५०१५ हे कतयव्यावर होते. सदर बस २१.३० वा. 
बेळगाींव बसस्थानकावर पोचली असता तेथ े उपजस्थत असलेले महाराषट्र एकीकरण सशमतीच े
काययकत े व मराठआ भावंक याींनी बसच े जल्लोंात स्वागत करुन “जय महाराषट्र”  असी 
जोरदार घोंणाबाजी केली असता  श्ी. आर. बी. सौदागर, पोलीस तनरीक्षक, बेळगाींव माकेड 
याडय पोलीस स््ेसन याींनी रा. प. बस चालक, वाहकासह महाराषट्र एकीकरण सशमतीचे काययकत े
श्ी.मदन भामण,े श्ी सुरज कणबरकर, श्ी.अमर यल्लुरकर, श्ी.गजानन दड्डीकर, श्ी.मदन 
लींगरखाड े याींचेसह अन्य अनोळखी १५ व्यक्तीवर भा.दीं.वव. कलम १४३, १४७ व १५३ (ए) 
आर/डब्ल्यू १४९ या कलमा खाली गुन्हा नोंद केला आहे व गुन्हा नोंद झाल्यानींतर चालक, 
वाहक याींना ददनाींक ०३.०६.२०१७ रोजी रात्री ०१.०० वा अ्क न करता सोडून ददले.  
     राज्य पररवहन चालक व वाहकास सदर गुन्हयाींच्या अनुंींगान े न्यायालयीन 
कामाकाजासींदभायत  आवश्यक ती मदत राज्य पररवहन ववभागाकडून करण्यात येत आहे. 
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     कनाय्क प्रसासनाची सीमाभागात सुरु असलेली दडपसाही, मराठआ भांेची गळचेपी व 
मराठआ भावंकाींवरील अन्याय दरु करण्यासींदभायत महाराषट्र सासनाने गींभीर दखल घेतलेली 
असून मा. श्ी.चीं्र काींत दादा पा्ील, समन्वयक मींत्री, महाराषट्र-कनाय्क सीमा प्रश्न याींनी 
ददनाींक २३/०५/२०१७ च्या पत्रान्वये महाराषट्र सासनाची नाराजी कनाय्क सासनास कळववलेली 
आहे. तसचे सीमा प्रश्नाच्या अनुंींगाने राज्य सासनाने मा.सवोच्च न्यायालयात दावा 
ि.४/२००४ दाखल केलेला आहे. या न्यायालयीन प्रकरणी राज्य सासनान ेनामाींक्रकत वक्रकलाींची 
नेमणूक केली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________  
 

राज्यातील पोलीस दलािररता शासनाने खरेदी िेलेली ८० बुलेटफु्रफ जाकिटे  
ननिी ष्ट्ट दजाटची असयायाबाबत 

  

(२९)  ८५९५२ (०४-०९-२०१७).   श्री.सरदार तारालसांह (मलुुांह) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पोलीस दलाकरता ५००० बुले्प्रुर् जाक्रक्े खरेदी करण्याचा तनणयय होऊन ती 
खरेदी करण्यात आल्याची बाब ददनाींक  १० मे,२०१७ रोजी वा त्यासुमारास  तनदसयनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, २६ /११ च्या दहसतवादी हल्ल्यानींतर सन २०११ साली सासनान े ६ को्ी 
रुपयाींना खरेदी केलेली ८० बलेु्फु्रर् जाक्रक्े तनकृष् दजायची आढळल्याने या प्रकरणी 
लाचलुचपत प्रतीबींधक ववभागान े (एसीबीने) केलेल्या चौकसीमयये खासगी कीं पनी व एका 
आयपीएस अचधकाऱयाववरोधात आरोप तनजश्चत करण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, लाचलचुपत प्रततबींधक ववभागाने केलेल्या चौकसीत ज्या खासगी कीं पनी व 
आयपीएस अचधकाऱयाववरोधात आरोप तनजश्चत करण्यात आले होत े त्याींच्यावर कोणती  
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (०७-१२-२०१७) :(१) होय. तथावप दद.१९/०८/२०१७ च्या सधुाररत पुरवठा 
आदेसान्वये एकूण ४६१४ बुले् प्रुर् जॅके् प्राप्त झालेले आहेत व त्यातील काही नमुणे 
बॅलजस््क चाचणी  कररता सदट्रल र्.रदजन्सक सायन्स लॅब्रो्री, चींदीगड येथे पाठववण्यात आलेले 
आहे. 
(२) सन २०११ मयये कद ्र ीय राखीव पोलीस दल, नवी ददल्ली याींचकेडून २००० नग बुले् प्रुर् 
जॅके् खरेदी केलेले आहेत. मात्र ८०  बुलेफु्रर् जॅके् प्रकरणी लाचलुचपत ववभागाने चौकसी  
कलेली नसून  ८२ बाँम्ब सू् खरेदी प्रकरणी लाचलुचपत ववभागान ेचौकसी कलेली आहे. 
(३) बाँम्ब सू् प्रकरणी लाचलुचपत ववभागान ेचौकसी करून सादर केलेल्या अहवालावरून मे. 
्ेक्नोटे्रड  ींपेक्स  ींडडया प्रा.शल. च्या सींचालकाींववरूद्ध कुलाबा पोलीस ठाणे, मुींबई येथे गु.र.ि 
२१/२०१२ भा.द.वव. सींदहता कलम ४२०, ४०६, ४६९, ४११, ४१८, १२०(ब) गुन्हा दाखल करण्यात 
आलेला असून सयया या प्रकरणी  आचथयक गुन्हे साखा, मुींबई  अचधक तपास करीत आहे. 
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सदर गुन््याचा तपास अमेररका, चीन व दक्षक्षण आक्रफ्रका या देसातही होण े आवश्यक 
असल्यान े त्याकररता   ले्र रोगॅ्री (LR) पाठववण्याची काययवाही सुरू आहे. 
     तसेच, सदर कीं पनीस बाँम्ब सू्च्या बीलापो्ी अदा करण्यात आलेली रक्कम 
रू.६,२१,६९,१२०/- व्याजासह (१८%) परत शमळणेबाबत मा. उच्च न्यायलय, खींडपीठ, मुींबई 
येथे कीं पनी ववरूद्ध दद.१३/०२/२०१६ रोजी शसव्हील सू् ि.६२/२०१७ दाखल करण्यात आला आहे. 
 श्ी एस.के.तरवड,े भापोस े याींच्यावर ठेवण्यात आलेल्या दोंारोपाींची चौकसी करण्यासाठआ 
चौकसी अचधकारी म्हणून प्रधान सचचव तथा ववसें चौकसी अचधकारी, सामान्य प्रसासन 
ववभाग, मींत्रालय, मुींबई याींची तनयकु्ती करण्यात आलेली असून, सदर चौकसी सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ददणीसह िरलास, मणेरी व नानवली (श्ज.रायगह) या चार गावाांना  
ददणी पोटट रस्टन ेपाणी पुरवठा िर्याबाबत 

  

(३०)  ८६०८६ (२१-०८-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल््यातील ददघीसह करलास, मणेरी व नानवली या चार गावाींना ददघी पो य् 
ट्रस््ने पाणी पुरवठा करण्याच े मान्य करुनही पाणी पुरवठा न केल्यान े न्यायालयाच्या 
आदेसानुसार रायगड जजल्हाचधका-याींनी ददघी पो य् ट्रस््च  बींद केले आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर चार गावाींना दर ददवसी १०० ्ँकर पाणी परुवठा करण्याची लेखी हमी 
तसेच पाण्यासाठआ दरमहा ३५ लाखाींप्रमाणे २ मदहन्याच े७० लाख रुपये न्यायालयात भरण्यात 
यावेत असे आदेस ददघी पो य् ट्रस््ला देण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,   रायगड जजल्हाचधकारी याींनी  न्यायालयाच्या आदेसानुसार केलेल्या 
कारवाईनुसार ददघीसह करलास, मणेरी व नानवली या चार गावाींना पाणी पुरवठा करण्याबाबत 
कोणती काययवाही केली आहे  वा करण्यात येत आहे तसेच या सींपूणय प्रकरणाची सदयजस्थ ती 
काय आहे 
(४)  नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१२-१२-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
ददघी कोळी समाज मुींबई रदहवासी सींघ याींनी दाखल केलेल्या ि.४२/०९ च्या जनदहत 
याचचकेवर मा. मुबई उच्च न्यायालयाने ददघी बींदराचे काम थाींबवून सील करण्याचे आदेस 
ददल्याने ददनाींक २८.०४.२०१७ रोजी ददघी पो य् ट्रस््च ेकामकाज बींद करण्यात आले.  तथावप, 
मा. मुींबई उच्च न्यायालयाच्या ददनाींक ०४.०५.२०१७ च्या आदेसानुसार ददनाींक ०५.०५.२०१७ 
रोजी ददघी पो य् ट्रस््चे कामकाज पुन्हा पुवयवत सुरु करण्यात आले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या आदेसानसुार ददघी पो य् ट्रस्् याींच्याकडून रु.७०.०० लक्ष 
 तकी रक्कम रजजस्ट्रार जनरल, मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्याकड ेजमा करण्यात आली 
आहे. 
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(३) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या आदेसानुसार ददघी पो य् ट्रस्् याींच्याकडून ददघीसह 
करलास, मणेरी व नानवली या चार गावाींना पाणी ी्ंचाई काळात ्ँकरदवारे पाणी पुरवठा 
करण्यात आलेला आहे. सदर प्रकरण सयया न्यायप्रववष् आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर पररवहन ववभागान े८७ बसेसची नददणी रदीत िेयायाबाबत 
  

(३१)  ८६९२२ (१४-०८-२०१७).   श्री.हनुमांत होळस (माळलशरस) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर महानगरपाशलकेन े माहे म,े२०१७ मयये कद ्र  सासनाच्या JNNURM या 
योजनेमधून १०० बसेस घेतल्या होत्या हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यापैंकी ८७ बसेसची नोंदणी सोलापूर पररवहन ववभागान े(आर्ीओ) रदीत केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ८७ बसेस पररवहन ववभागाने रदीत करण्याची सवयसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फहणवीस (११-१२-२०१७) :(१) • कद ्र  सासनाच्या जएेनएनयुआरएम योजनदतगयत 
सोलापूर महानगरपाशलकेच्या पररवहन उपिमासाठआ २०० बसेस मींजरू करण्यात आल्या होत्या. 
•    त्यापैकी १४४ बसेस सोलापूर महानगरपाशलकेकड ेदाखल झाल्या आहेत. 
(२) होय, हे खरे असल्याचे सोलापूर महानगरपाशलकेन ेकळववले आहे. 
(३) सदर बसेसच्या चेशसस तडा (crack) गेल्याने पररवहन ववभागाने नोंदणी रदीत केली आहे. 

___________ 
  

नालशि येथे दाऊद इब्रादहमया नातेवाईिाांया लग्नात राज्यातील मांत्री,  
आड मदार व अधधिारी उपश्स्थत असयायाबाबत 

(३२)  ८७४८६ (०४-०९-२०१७).   श्री.शामराव ऊफट  बाळासाहेब पाटील (िराह उत्तर), श्री.राजेश 
टोपे (णनसावांगी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशसक येथ ेदाऊद  ब्रादहमच्या नातेवाईकाींच्या लग्नात ददनाींक १९ म,े २०१७ रोजी  वा 
त्यासुमारास राज्यातील मा.मींत्री, आमदार व पोलीसाींसह काही अचधकारी उपजस्थत झाले होते, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यासींदभायत सासनाने चौकसी  केली आहे काय, 
(३) असल्यास, या लग्नात कोणकोणते मा.मींत्री, आमदार, पोलीस अचधकारी व  तर अचधकारी 
उपजस्थत असल्याचे आढळून आले आहे, 
(४) असल्यास, त्याींच्याववरुयद कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (१७-११-२०१७) :(१)  व (२) होय,   
(३)  व (४) दाऊदचे नातेवाईक कोकणी याींच्या मुलीचे लग्न दहसाम उदीत खतीब याींच्या 
मुलासी झाले आहे. श्ी. खतीब हे नाशसक सहरातील एक प्रततजषठत मुस्लीम धमयगरू असून 
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साींतता कशम्ीच े सदस्य आहेत. कायदा सुव्यवस्थचेा प्रश्न तनमायण झाल्यास दहींद/ू मुस्लीम 
समाजात सामींजस्य घडवून आणण्याची त्याींची भुशमका असत.े त्यामुळे त्याींच्या तनमींत्रणाला 
मान देवनु लोक प्रतततनधी व पोलीस अचधकारी/कमयचारी या लग्नाला उपजस्थत रादहले अस े
चौकसीअींती तनषपन्न झाले आहे. याप्रकरणी कोणाचीही कसूरी ददसनू येत नसल्याने कारवाईचा 
प्रश्न उदभवत नाही. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

िवठेमहाांिाळ (श्ज.साांगली) तालुक्यातील आड गळगाव  
फाटयाजवळ लमनी बसचा झालेला अपणात 

  

(३३)  ८७६९८ (१४-०८-२०१७).   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील 
(आड ांबेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.पाांहुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.वभैव वपचह (अिोले), 
श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कवठे-महाींकाळ  (जज.साींगली) तालकु्यातील शमरज-पींढरपूर मागायवरील आगळगाव र्ा्यावर 
उ्या असलेल्या वाळूच्या ट्रकला मागून धडक ददल्यान ेझालेल्या अपघातात शमनी बसमधील  
८ जण ठार झाल्याची घ्ना माहे एवप्रल, २०१७ च्या चौथ्या सप्ताहात घडली, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर घ्नेची सासनामार्य त चौकसी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकसीत काय आढळून आले व तदनुसार सासनान ेआतापयतं कोणती कारवाई 
केली वा करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (१५-११-२०१७) :(१) होय.  
(२) व (३) ददनाींक २१.०४.२०१७ रोजी पहा्े ०४.३० च्या सुमारास शमरज-पींढरपूर राषट्रीय 
मागायवरील आगळगाींव र्ा्याजवळ रोडवर बींद पडलेल्या व कोणतेही ररर्लेक््र/पाक्रकंग लाई् 
न लावता धोकादायक पररजस्थतीत उ्या असलेल्या वाळूच्या ट्रकला पींढरपूरकडून शमरजकड े
जाणाऱया शमनी बसची धडक बसनू त्यामयये शमनी बसमधील ८  सम मतृ्युमुखी पडले तर १० 
जण जखमी झाले.  
     याप्रकरणी कवठेमहाींकाळ पोलीस ठाणे येथ ेददनाींक २२.०४.२०१७ रोजी गु.र.ि.९७/२०१७, 
भा.दीं.वव.कलम ३०४(२), ३०४(अ), २८३, ३३७, ३३८, ४२७, ४६८, ४७१, ४२०, ३४ मो.वा.का., 
१९८८ च ेकलम १०४/१७७ प्रमाणे गुन्हा नोंदववण्याींत आला आहे. अपघातातील ्क मालकान े
वाहनाच्या मळू आर.्ी.ओ.नोंदणी िमाींकामयये जाणीवपूवयक खो्ी नींबरप्ले् लावल्याच े
तनषपन्न झाल्याने गुन्हयामयये ४६८, ४७१ व ४२० या कलमाींचा अींतभायव करण्याींत आला आहे. 
      अपघातातील तनषपन्न आरोपी ट्रकचालक यास ददनाींक २२.०४.२०१७ रोजी अ्क करुन 
ददनाींक २४.०४.२०१७ पयतं पोलीस कोठडी तर पुढे ददनाींक ०६.०६.२०१७ पयतं न्यायालयीन 
कोठडी मींजूर करण्याींत आली होती तर वाहनमालक यास ददनाींक २७.०४.२०१७ रोजी अ्क 
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करण्याींत आली असून त्यास मा.न्यायालयान े ददनाींक ०६.०६.२०१७ पयतं न्यायालयीन कोठडी 
मींजूर केली होती.  ददनाींक ०६.०६.२०१७ पासून दोन्ही आरोपी जामीनावर आहेत. पुढील तपास 
चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राष्ट्रसांत तुिहोजी महाराज नागपरू ववद्यापीठाया पूरातन ववभागातून  
मौयायवान धातूची नाणी चोरी झायायाबाबत 

  

(३४)  ८९८९८ (०४-०९-२०१७).   श्री.ववजय रहाांगहाले (नतरोहा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर राषट्रसींत तकुडोजी महाराज नागपूर ववदयापीठाच्या प्राचीन भारतीय ऐततहासीक 
सींस्कृती  व पूरातन ववभागातून मौल्यवान धातूची नाणी चोरीस जावनू अदयापही सदर 
प्रकरणातील सींसतयताींवर कारवाई झाली नसल्याचे  ददनाींक २० एवप्रल, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास तनदसयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  सदर प्रकरणाची सासनाने चौकसी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकसीचे तनषकंय काय आहेत व त्यानुंींगाने गुन्हेगाराींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (१६-११-२०१७) :(१), (२) व (३) राषट्रसींत तकुडोजी महाराज , नागपूर 
ववदयापीठाच्या प्राचीन भारतीय  ततहास सींस्कृती व पुरातत्व ववभागातील २६३३ पुरातन वस्त ु
आणण २२४ ववषणुकीं डीण नाणी गहाळ झाली आहेत. 
      स्थावर अचधकारी, राषट्रसींत तुकडोजी महाराज ववदयापीठ याींच्या उपरोक्त 
घ्नेबाबतच्या तिारीवरून पोलीस स््ेसन, अींबाझरी येथ े अप.िमाींक ७२/१७ कलम ३८० 
भा.दीं.वव प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून गुन्हा तपासावर आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

मुांबईमधील उपहारगॄहे तसचे इतर व्यवस्थापनामध्ये सवाटधधि बालिामगार असयायाबाबत 
  

(३५)  ९०३२८ (०४-०९-२०१७).   श्री.गणपत गायिवाह (ियायाण पूवट) : सन्माननीय िामगार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब यमयये उपहारगॄहे तसेच  तर व्यवस्थापनामयये  बालकामगार प्रततबींधक कायदा २०१६ 
चे उल्लघींन करून राज्यातील सवायचधक बालकामगार असल्याच े माहे जनू, २०१७ मयये वा 
त्यादरम्यान  तनदसयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची सासनाने चौकसी  केली आहे काय, 
(३) असल्यास,  चौकसीत काय आढळुन आले  व तदनुसार दोंीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (२०-११-२०१७) :(१), (२) व (३) मुींबईमयये उपहारगहेृ तसेच  तर 
व्यवस्थापनामयये बाल कामगार प्रततबींधक कायदा २०१६ चे उल्लघींन करुन राज्यातील 
सवायचधक बाल कामगार असल्याचे माहे जुन २०१७ मयये वा त्यादरम्यान तनदसयनास आले 
आहे, हे खरे नाही. 
     तथावप, सदर अचधतनयमाची प्रभावी अींमलबजावणी करणेकरीता तनयशमतपणे घेण्यात 
येणा-या धाडसत्राअींतगयत माहे जून-२०१७ मयये मुींबईमधील (मुींबई सहर, उपनगर पूवय, उपनगर 
पजश्चम) २ धाडीमयये, दकुान े व आस्थापना या उदयोगातून २ बाल कामगाराींची मुक्तता 
करण्यात आली असनू २ दोंी मालकाींववरुयद FIR दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
शासनाने सौर िी र्ीपांप ववतरणाच ेननिर् बदलयायान ेशेतिऱ्याांचे नुिसान होत असयायाबाबत 

  

(३६)  ९०४७४ (१५-०८-२०१७).   श्री.बळीराम लसरसिार (बाळापूर) :   सन्माननीय ऊजाट मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सासनान े सौर कृंीपींप ववतरणाचे तनकं बदलल्यान े या तनणययाने सवायचधक नुकसान 
अकोल्यासह आत्महत्याग्रस्त ६ जजल्हयाींना बसणार असल्याची  बाब माहे मे, २०१७ मयये वा 
त्या दरम्यान तनदसयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेत आत्महत्याग्रस्त जजल्हयाींसाठआ पूवी देण्यात येणा-या ८० 
्क्केऐवजी यापुढे र्क्त ५० ्क्केच पींप देण्याचा तनणयय घेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, आत्महत्यागस्त जजल्हयाींवर अन्याय करणारा सदर तनणयय बदलण्याच्या ष्ष्ीन े
सासनाने कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१३-१२-२०१७) :(१), (२) व (३) उदयोग, ऊजाय व कामगार ववभागाच्या 
सासन तनणयय ि. सौरप्र२०१४/प्र.ि.२१९(भाग-३)/ऊजाय-७,दद. १४/६/२०१७ नूसार प्रथमत: ७५४० 
नग सौर कृवं पींपाींच्या उददीतष्ात २४६० नग  तकी वाढ झाल्याने एकूण १०,००० नग सौर 
कृंीपींप  राज्यात  आस्थावपत करण्याचे उददीतष् तनश्चीत केले आहे.  अततररक्त कृवं पींपाींच्या 
सींख्येतील झालेली वाढ, शमळालेला प्रततसाद,  तर जजल्हयातील मागणी, व्यवहाययता ववचारात 
घेऊन  सदर योजनेची ववदहत कालावधीत उददीतष्पूती होण्याच्या ष्ष्ीने ६ आत्महत्याग्रस्त 
जजल्हयाींमयये ५० ्क्के  तके प्रमाण व योजनेत समाववष् जजल्हयाींच्या सींख्येत वाढ करण्यात 
येऊन त्यात ५० ्क्के  तके प्रमाण असे उददीतष्ात बदल करण्याचा सासनान े तनणयय घेतला 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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औरांगाबाद श्जयाहा मध्यवती सहिारी बिेँमाफट त सहिारी सांस्थाांना ददलेले 
िजट बिेायदेशीरपणे माफ िेयायाबाबत 

  

(३७)  ९०५६६ (०४-०९-२०१७).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जजल्हा मययवती सहकारी बकेँमार्य त सहकारी सींस्थाींना ददलेले साडआेठ को्ीचे 
कजय बेकायदेसीरपणे मार् केल्याप्रकरणी जजल्हा मययवती बकेँच्या तत्कालीन सींचालक 
मींडळासह २८ जणाींववरुयद िाींती चौक पोलीस ठाण्यात गुन््याची नोंद झाल्याची बाब माहे 
जून, २०१७ मयये  वा त्यादरम्यान तनदसयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची चौकसी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकसीत काय आढळून आले आहे व त्यानुंींगाने दोंी आढळणा-या 
व्यक्तीींववरुयद कोणती  कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (२१-११-२०१७) : (१) होय. 
     सदर प्रकरणी २८ आरोपीींववरुयद िाींतीचौक पोलीस स््ेसन, औरींगाबाद सहर येथे  
गु.र.नीं.५७१/२०१७ भा. दीं. वव. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६३, ४६८, ४७१, १२०(ब) प्रमाण े
दद.०८/०६/२०१७ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
(२) व (३) या प्रकरणी  ५२ सींस्थाींचे कजय औरींगाबाद जजल्हा मययवती सहकारी बॅंकेने मार् 
केलेले नसून ते आर.बी.आय., नाबाडय, महाराषट्र सहकारी सींस्था अचधतनयम १९६१ मधील 
तनयम ४९ चे तरतुदीनुसार वसुलीचा हक्क कायम ठेवुन एकूण ८,५२,०१,८६२/- रुपये  तके कजय 
तनलेखन करण्यात आले आहे. त्यामुळे बॅंकेमार्य त कजय तनलेखनानींतर थकीत कजय वसुलीची 
काययवाही चाल ुआहे. 
     तपासात सदर रक्कमेचा अपहार झाल्याच ेक्रकीं वा सभासद सतेकऱयाींची आचथयक र्सवणूक 
झाली असल्याचे तनषपन्न झालेले नाही. त्यामळेु सदरील गुन््याचा  क  वगय र्ायनल अहवाल 
मा.न्यायालयात सादर करण्यात आलेला आहे.   
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

ियायाण-हदबबवली महानगरपाललिा के्षत्रामध्ये ध्वनी प्रदरु्ण  
मोजमाप िर्याची यांत्रणा उपलब्ध िर्याबाबत 

  

(३८)  ९०६०७ (२१-०८-२०१७).   श्री.गणपत गायिवाह (ियायाण पूवट) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका के्षत्रामयये यवनी प्रदुं णाचे मोजमाप करण्याकरीता 
यींत्रणाच उपलब्ध नसल्यान ेमा.न्यायालयाने  जाहीर केलेल्या साींतता के्षत्रासह सवयच दठकाणी 
यवनी प्रदूं ण होत असल्याच े तनदसयनास आले , हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, उक्त प्रकरणी ववववध सासकीय प्रक्रियेमुळे  सदर यींत्रणा राबववण्यास ववलींब होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत सासनाने चौकसी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार सदर यींत्रणा तातडीन ेकायायजन्वत करण्यासाठआ  कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (१८-११-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३)  यवनी प्रदूं ण तनयींत्रण तनयम, २००० व पयायवरण सींरक्षण अचधतनयम, १९८६ ची 
प्रभावीपणे अमलबजावणी करण्याकरीता सवय पोलीस कायायलयाींना तनदेस देण्यात आले आहेत. 
मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी ददलेल्या आदेसान्वये यवनी प्रदुं ण तनयमाींची प्रभावी 
अमलबजावणी होण्याकरीता ठाणे आयुक्तालयाकरीता सह पोलीस आयुक्त,याींच्या 
अययक्षतेखाली यवनी प्रदुं ण सींतनयींत्रण सशमती गठआत करण्यात आली असून पोलीस उप 
आयुक्त, व प्रादेसीक अचधकारी, महाराषट्र प्रदुं ण तनयींत्रण मींडळ हे या सशमतीचे सदस्य 
आहेत. 
     कल्याण-डोंबबवली महानगरपालीका के्षत्रात यवनी प्रदुं णासींदभायत जानेवारी त ेजूल,ै २०१७ 
पयतं महाराषट्र पोलीस कायदा, १९५१ अींतगयत महाराषट्र पोलीस कायदा अन्वये ३३ (डब्ल्यू) 
१३१ व ३३ (एन) (आर) १३१ प्रमाणे ६४ लोकाींवर कारवाई करण्यात आली आहे. यवनी     
प्रदुं ण तनयमान्वये जानेवारी त े जूल,ै २०१७ पयतं दाखल झालेले २७ प्रस्ताव ववभागीय 
सहाय्यक पोलीस आयूक्त याींच्याकड ेसादर करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
िराह (श्ज. सातारा) येथील लोिप्रनतननधी याांया अांगरक्षिाला झालेयाया मारहाणीच ेप्रिरण 

  

(३९)  ९०६८३ (०४-०९-२०१७).   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कराड (जज. सातारा) येथील लोकप्रतततनधी याींच्या अींगरक्षकाला काही गुींडप्रवतृ्तीच्या 
लोकाींकडून झालेल्या मारहाण प्रकरणी क-हाड तालकुा पोलीस ठाण्याचे तनररक्षक तथा तपास 
अचधकारी अण्णासाहेब माींजरे याींनी  या घ्नचेी चौकसी करुन कारवाई करण्यास दलुयक्ष व 
्ाळा्ाळ केल्यामळेु त्याींना तनलींबबत करण्याची घोंणा मा.गहृराज्यमींत्री याींनी सन २०१७ मयये 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घोंणेनुसार सासनान ेसदर पोलीस अचधका-याींवर कोणती कारवाई  केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (१४-१२-२०१७) :(१) हे  खरे आहे.   
(२) पोशलस अचधकारी श्ी.अण्णासाहेब माींजरे हे गुन्हयाच े तपासी अींमलदार नसनु गुन्हयाचा 
तपास प्रथम पासून मदहला पोशलस सहायक पोशलस तनरीक्षक श्ीमती जौजाळ या करीत होत्या. 
पोलीस तनरीक्षक माींजरे हे कराड तालुका पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अचधकारी होते. त्याींची  पा्ण 
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पोलीस ठाण े येथ े बदली करण्यात आलेली असून, त्याींना देय वावंयक वेतनवाढ ३ वंे 
कालावधीसाठआ स्थचगत का करण्यात येऊ नये असी कारणे दाखवा नो्ीस ववसें पोलीस 
महातनरीक्षक, कोल्हापूर पररके्षत्र, कोल्हापूर याींनी बजावलेली आहे. तसेच सदर प्रकरणी पोलीस 
महासींचालक,महाराषट्र राज्य, मुींबई याींच्या तनदेसानुसार ववसें पोलीस महातनरीक्षक राज्य 
राखीव पोलीस बल, पुणे याींच्याकड े सदर प्रकरणाची रे्रचौकसी सोपववण्यात आली असून 
पुढील चौकसी  सुरु आहे.  
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

राज्यातील व्यवस्थापन िां त्राटदारािह ेिमी िामगार सांख्या असयायास त्याांना  
नददणी िणे बांधनिारि असयायाबाबत  

(४०)  ९०७८४ (०४-०९-२०१७).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अस्लम शेख (मालाह पश्श्चम), 
श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वर्ाट गायिवाह (धारावी), श्रीमती 
ननमटला गाववत (इगतपूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील व्यवस्थापन कीं त्रा्दाराकड े ५० पेक्षा कमी कामगार सींख्या असल्यास त्याींना 
कीं त्रा्ी कायदयामधील तरतुदीप्रमाणे नोंदणी करणे बींधनकारक केले असल्याचे ददनाींक १६ 
एवप्रल,२०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदसयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, कीं त्रा्ी कायदयात बदल केल्यामुळे कामगाराींची सींख्या वाढवल्याने अनेक 
सींक्ाना सामोरे जाव ेलागत असनू हा कायदा कामगाराववरोधात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कामगारववरोधी कायदयासींदभायत लक्ष घालून कामगाराींवर होणारा अन्याय 
दरू करण्याबातची मागणी कायदयातील ववचधतज्ज्ञ याींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, प्रश्न भाग ३ बाबत सासनाने उपाययोजना करण्याबाबत कोणती  काययवाही  
केली  वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (२०-११-२०१७) :(१) महाराषट्र सासन राजपत्र दद.०५.०१.२०१७ 
नुसार कीं त्रा्ी कामगार सेवा (ववतनयम व उच्चा्न) अचधतनयम, १९७० मयये सुधारणा 
करण्यात आली असुन ज्या उदयोगधींदयामयये व कीं त्रा्दाराकड े ५० क्रकीं वा त्यापेक्षा जास्त 
कीं त्रा्ी कामगार कामास असतील त्या आस्थापनाींनी नोंदणी प्रमाणपत्र व कीं त्रा्दाराींनी 
अनुज्ञाप्ती घेणे बींधनकारक करण्यात आले आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

इचलिरांजी (श्ज.िोयाहापूर) येथील सहाय्यि िामगार  
आड युक्त िायाटलयात ररक्त पदे भर्याबाबत 

(४१)  ९०८४१ (०४-०९-२०१७).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांजी) सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  चलकरींजी (जज.कोल्हापूर) येथील सहाय्यक कामगार आयकु्त कायायलयात सहाय्यक 
कामगार अचधकारी, स.प ऍक्् तनररक्षक, शलपीक, शसपाई असी १४ पदे ररक्त असल्याची बाब 
माहे म,े २०१७ मयये वा त्यादरम्यान तनदसयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  चलकरींजी हे औदयोचगक सहर असल्यामुळे कामगार ववंयक लवाद आणण 
सतत औदयोचगक असाींतता तनमायण होत असल्यामुळे सदर कायायलयातील   ररक्त पदे  भरणे 
आवश्यक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कायायलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत सासनाने कोणती काययवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (२०-११-२०१७) :(१) सहायक कामगार आयुक्त,  चलकरींजी या 
कायायलयात मींजूर २१ पदाींपैकी सहायक कामगार आयुक्त सींवगायतील १, दकुाने तनरीक्षक शे्णी-
१ सींवगायतील-१ दकुाने तनरीक्षक शे्णी-२ सींवगायतील ५, शलवपक ी्ंकलेखक, नाईक व शसपाई 
सींवगायतील प्रत्येकी १असी वेगवेगळ्या सींवगायची एकुण १० पदे ररक्त आहेत. 
(२), (३) व (४) कामगार आयुक्त आस्थापनेवरील सहायक कामगार आयुक्त सींवगायतील पदे 
सरळसेवेन े व पदोन्नतीने भरण्याची काययवाही सुरू आहे. त्यावेळी सदरच े पद भरण्यात 
येईल.तदवतच सदर कायायलयातील  दकुाने तनरीक्षक सींवगायतील ररक्त पदे पदोन्नतीन े
भरण्याची काययवाही कामगार आयुक्त याींचे स्तरावर व उवयररत ग् ‘क’ मधील ररक्त पदे 
भरण्यासींदभायत अपर कामगार आयुक्त, पुणे याींच ेस्तरावर सुरू आहे.  

___________ 
  

मौज ेखाांहोत्री (ता.धचपळूण, श्ज.रत्नाधगरी) गावातील पाणीटांचाईबाबत 
  

(४२)  ९१२९५ (२१-०८-२०१७).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौज ेखाींडोत्री (ता. चचपळूण,जज.रत्नाचगरी ) या गावामयये तीव्र पाणी ी्ंचाई तनमायण होत 
असून उन्हाळ्याच्या ददवसाींत पाण्यासाठआ वणवण करावी लागत,े हे खरे आहे काय, 

(२)असल्यास, याबाबत सासनान े चौकसी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार सदर गावातील पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडववण्यासाठआ  कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (१२-१२-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) मौजे खाींडोत्री (ता.चचपळूण, जज.रत्नाचगरी) या गावाला पाणी परुवठा सुरु असलेली योजना 
खूप जनुी असल्याने सदर योजनतेील पाईपलाईन नादरुुस्त झाल्याने वारींवार पाण्याची गळती 
होते.  यासाठआ १४ व्या ववत्त आयोगाकडून प्राप्त झालेल्या तनधीतून पाईपलाईन दरुुस्तीच े
काम करण्यात आले आहे.  तसेच राषट्रीय ग्रामीण पेयजल काययिम कृती आराखडा सन 
२०१८-१९ मयये सदर नळ पाणी पुरवठा योजनेचा समावेस करण्याबाबतची काययवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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वधाट श्जया्यातील भूगाव व इांझापरू येथील िारखायामधील िामगाराांया सुरके्षबाबत 
  

(४३)  ९१४८० (०४-०९-२०१७).   श्री.अमर िाळे (आड वी), श्री.ववजय वहटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाह पश्श्चम), हॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वधाय जजल््यातील भूगाव व  ींझापूर  येथील उत्तम गाल्वा मे् ॅशलक शल., उत्तम व्हॅल्यू 
जस््ल शल. आणण  ीं्र जजत प.वर प्रा.शल. या कारखान्यामयये कामगाराींच्या सुरके्षबाबत 
कोणतीही  उपायोजना नसल्यामळेू या तीनही कारखान्यात वाींरवार अपघात होत असून यात 
एका कामगाराचा मतृ्य ू तर वीस कामगार गींभीर जखमी झाले असल्याची गींभीर  मादहती 
ददनाींक ५ जून, २०१६ रोजी वा त्या समुारास तनदसयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास,  उपरोक् तबाबत सासनाने चौकसी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकसीत काय तनष पन् न झाले व तदनुसार  एकाच मालकाच्या या कीं पन्यामयये 
वारींवार अपघात होत असल्यामळेू याबाबत सासनान े सदर कीं पन्याववरूयद कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (२०-११-२०१७) :(१) हे अींसत: खरे आहे. 
     उत्तम व्हॅल्यू जस््ल शल.भुगाव रोड, जज.वधाय या कारखान्यात दद.२७/०६/२०१५ रोजी 
गींभीर अपघात होऊन त्यामयये दोन कामगाराींना गींभीर दखुापत झालेली होती. तर त्याच 
कारखान्यात दद.०६/१२/२०१५ रोजी झालेल्या अपघातामयये एका कामगाराचा मतृ्य ू झालेला 
होता. 
      तर दोन कारखान्याींमयये दद.५ जून २०१६ रोजी तसेच मागील दोन वंायत गींभीर क्रकीं वा 
प्राणघातक अपघात झाले नाहीत. 
(२) व (३) उपरोक्त नमूद दोन्ही अपघाताींची चौकसी औदयोचगक सुरक्षा व आरोग्य 
सींचालनालयातरे् करण्यात आली चौकसीत असे तनदयसनास आले की, वर नमूद तीनही 
कारखान्याींच े भोगव्दार एकच नसून वेगवेगळे आहेत. वरील पैकी उत्तम व्हॅल्यू जस््ल 
शल.भुगाव रोड, जज.वधाय या कारखान्यात झालेल्या अपघाताबाबतची मादहती पुढील प्रमाणे 
आहे.- 
अ.ि. 
 

ददनाींक 
 

अपघात स्वरुप 
 

अपघातातील नुकसान 
 

कारखाना 
अचधतनयमाच्या भींगा 
सींदभायत कारखान्या 
ववरुयद करण्यात 
आलेली काययवाही 

१ 
 

२७/०६/२०१५ 
 

कारखान्या 
तील आकय  र्नेसच्या 
ब.्म लान्सीग होस 
पाईपचे क्रर््ीींगच ेव 
्ेस््ीींगचे काम सुरु 

सदर झोत 
कामगाराच्या पो्ावर 
आदळला तसेच त्याच 
पररसरात उ्या 
असलेल्या 

सदर प्रकरणी होस 
पाईप सुजस्थतीत न 
ठेवल्याबाबत कारखान े
अचधतनयम १९४८ 
अींतगयत कलम 
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असताींना होस पाईप 
क्रिम्पीींगच्या 
भागापासनू र्ा्ला व 
उच्चदाबाचा ऑक्सीजन 
वायूचा झोत आला. 
 

 ींजजतनयरच्या उजव्या 
हाताच्या पींजास 
र्ा्लेला पाईप 
जोरात लागल्यामुळे 
उजव्या हाताची 
तजयनी कापली गेली. 
त्याींना दवाखान्यात 
लगेच उपचाराकरीता 
भरती करण्यात आले. 
एका कामगारास 
सारररीक अींपगत्व 
आलेले नाही व दसु-
या कामगाराची तजयन 
कापली गेली असनू 
त्याला नुकसान 
भरपाई देण्यात आली 
आहे. दोन्ही कामगार 
कामावर रुज ूझालेले 
आहेत. 

७A(२)(a) च्या 
भींगाबाबत काययवाही 
करण्यात आली आहे. 
 

२ 
 

०६/१२/२०१५ 
 

सदर अपघातात 
कारखान्या तील 
 लेजक्ट्रक आकय  र्नेस 
मधील मोल््न मे्लच े
सॅम्पल घेत असताींना 
र्नेसच्या स्लॅग 
डोअरमधून मोल््न 
मे्ल उडाले. 
 

सदर मे्ल 
कामगाराच्या अींगावर 
उडाल्यामुळे 
कामगारास 
भाजण्याच्या जखमा 
होऊन 
उपचारादरम्यान 
त्याचा ह.स्पी्लमयये 
मतृ्यू झाला.    
 

 सदर अपघातप्रकरणी 
मोल््न मे्लजवळ 
काम करीत असताींना 
कामगारास र्ायर प्ररु् 
ॲप्र.न न पुरववल्यामळेु 
कारखाने अचधतनयम 
१९४८ चे अींतगयत कलम 
७A(२)(b) चा 
भींगाबाबत काययवाही 
करण्यात आलेली आहे. 

    यापुढे औदयोचगक सुरक्षा व आरोग्य या सींचालनालयातरे् कारखान्यात झालेल्या गींभीर 
तसेच प्राणघातक अपघाताींबाबत वेळोवेळी भे्ी देऊन चौकसी करण्यात आलेली आहे. तसेच 
अपघात होऊ नये यासाठआ चौकसीच्या वेळी सुरक्षात्मक उपाययोजना सुचववलेल्या आहेत. उदा. 
जसे धोक्याच्या दठकाणी काम करण्यासाठआ कामगाराींना प्रशसक्षीत करणे, धोक्याच्या दठकाणी 
एसओपी तयार करणे, धोकादायक कामाच्या दठकाणी आवश्यक ती सुरक्षा साधने कामगाराींना 
देणे, धोकादायक कामाच्या दठकाणी कारखान्यातील सक्षम/जबाबदार व्यक्तीची तनगराणी ठेवणे 
व अपघात होव ूनये यासाठआ उपाययोजना करणे  . 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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पुणे येथील अप्पर िामगार आड युक्त िायाटलयाची इमारत मोहिळीस आड यायाबाबत  
  

(४४)  ९१७२७ (०४-०९-२०१७).   श्री.ववजय िाळे (लशवाजीनगर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे अप्पर कामगार आयुक्त कायायलय हे बींगला नींबर ५ भाम्बुडाय शसवाजीनगर पुणे, मुींबई 
रस्ता, येथील सुमारे १५० ते १७५ वंय पूवीच्या मोडकळीस आलेल्या  मारतीत काययरत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मोडकळीस आलेल्या कायायलयाच्या  मारतीत कमयचारी व कामातनशमत्त 
आलेल्या नागररकाींना व कामगाराींना कायायलयीन सोई सुववधाच्या अभावी मोठ्या अडचणीींना 
सामोरे जाव ेलागत असल्याच ेददसून येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर भूखींडावर नवीन अप्पर कामगार आयुक्त कायायलय उभारण्यासाठआ मा. 
कामगार मींत्री याींच्याकड े शसवाजीनगर, पुणे स्थातनक लोकप्रतीतनधी याींनी ददनाींक २७ 
ऑक््ोबर, २०१५  रोजी वा त्या सुमारास लेखी पत्रादवारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर मोडकळीस आलेल्या अप्पर आयुक्त कायायलय बाींधण्यासाठआ सासनान े 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (१८-११-२०१७) :(१) अपर कामगार आयुक्त,पुणे कायायलयाची 
 मारत  जुनी आहे .मात्र ती मोडकळीस आल्याची बाब खरी नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) स्थातनक लोकप्रतततनधीचे पत्र प्राप्त झाल्याच ेआढळून आले नाही. 
(४) व (५) सदर कायायलयाची  मारत पाडून नवीन  मारत उभारण्यासींदभायत सक्यता 
पडताळणी करण्याबाबत तसचे सींबचधत प्राचधकरणाचे अशभप्राय घेऊन सववस्तर प्रस्ताव 
पाठववणेबाबत कामगार आयुक्त याींना कळववण्यात आले आहे. या सींदभायतीलप्रस्ताव प्राप्त 
झाल्यावर मा.मींत्री (कामगार) याींच ेस्तरावर बैठकीच ेआयोजन करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 

___________ 
  

सापे (ता.महाह, श्ज.रायगह) या गावामधील पाणी पुरवठा योजनेचे िाम सुरु िर्याबाबत 
  

(४५)  ९२१६६ (२१-०८-२०१७).   श्री.भरतशठे गोगावले (महाह) :  सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सापे (ता.महाड, जज.रायगड) या गावाचा समावसे पाणीपुरवठा योजनेच्या  सन २०१५-१६ 
च्या वावंयक कृती आराखडयात असूनही त्यास अदयापी मींजूरी देण्यात आलेली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२)असल्यास, याबाबत सासनान े चौकसी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार उक्त आराखडयास मींजरूी देऊन पाणीपुरवठा योजनेच ेकाम सुरु करण्याबाबत कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (१२-१२-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) कद ्र  सासनाच्या ददनाींक २९.०६.२०१५ च्या पत्रान्वये, “ज्या योजनाींना ददनाींक २९.०६.२०१५ 
पूवी कायायदेस ददलेले आहेत, तसचे ज्या योजना प्रत्यक्ष प्रगतीपथावर आहेत असाच योजनाींवर 
तनधी खचय करण्यात यावा, ज्या योजनाींना राज्यस्तरीय योजना सशमतीन े मान्यता ददलेली 
आहे, परींतु सदर योजना तनयोजन ्प्पा / तनववदा प्रक्रियेत आहेत अश्या योजनाींबाबत पुढील 
काययवाही करण्यात येऊ नये,” असा सूचना ददलेल्या असल्यामळेु सदर योजनेच े काम हाती 
घेण्यात आले नव्हते. तथावप, पाणी पुरवठा योजनेची आवश्यकता ववचारात घेऊन सन २०१७-
१८ च्या कृती आराखड्यामयये सापे गावाचा समावेस करण्यात आला असून त्यास राज्यस्तरीय 
योजना मींजूरी सशमतीच्या बैठकीमयये मान्यता घेण्यात आली आहे.  त्यानुंींगान े कामे सुरु 
करण्याबाबत मुख्य काययकारी अचधकारी, रायगड जजल्हा पररंद, अशलबाग याींनी उप अशभयींता, 
ग्रामीण पाणी पुरवठा, उप ववभाग, महाड याींना कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अपांगाांना अ, ब, ि व ह या सवट प्रवगाटमध्ये पदोनती  
नािार्यात येत असयायाबाबत 

  

(४६)  ९२४१७ (१८-०८-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊफट  बच ू िहू (अचलपूर), हॉ.अननल बदह े
(मोशी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा. सवोच्च न्यायालयान े अपींगाींना पदोन्नती देताना अ,ब,क व ड या सवय प्रवागांमयये 
पदोन्नती देण्यात यावी असे स्पष् आदेस ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा. सवोच्च न्यायलयाच ेस्पष् आदेस असतानाही राज्यात या सींबींधीच ेधोरण 
तनजश्चत केले नसल्याच ेकारण साींगून अपींगाींना अ व ब प्रवगायत पदोन्नती नाकारण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)असल्यास, मा. सवोच्च न्यायलायच्या आदेसानींतर ही पदोन्नती नाकारणा-या अचधका-याींवर 
सासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (१८-११-२०१७) :(१) व (२) मा. सवोच्च न्यायालयाने शसजव्हल अॅप्लीकेसन 
िमाींक ५२१/२००८ प्रकरणी ददनाींक ३०/०६/२०१६ रोजी ददलेल्या तनकालात अपींगाींसाठआ अपींग 
व्यक्ती (समान सींधी सींपूणय सहभाग व हक्काींच े सींरक्षण) अचधतनयम १९९५  अींतगयत 
सुतनजश्चत करण्यात आलेल्या  सवय ग् अ व ग् ब च्या पदाींना ३ ्क्के आरक्षणाचा लाभ 
पद भरतीची पयदत ववचारात न घेता देण्याचे आदेस ददलेले आहेत. राज्यात अपींग कमयचा-
याींना ग् ड मधून ग् क वर व ग् क मधून ग् क च्यापदावर पदोन्नतीसाठआ आरक्षण कद ्र  
सासनाच्या आदेसानुसार ददनाींक ४.३.२००२ अन्वये ववदहत करण्यात आलेले आहे. 
     अपींग व्यक्ती/कमयचारी याींना पदोन्नतीमयये आरक्षण देण े ही बाब राज्य घ्नेच्या 
समवती सूचचतील ववंय असून त्याबाबत राज्य सासन व कद ्र  सासन दोघाींनाही कायदा/तनयम 
करता येतात परींत ुया ववंयी कद ्र  सासनाने कायदा पाररत केल्यास सदर कायदा राज्याच्या 
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कायदयापेक्षा सरस ठरुन त्याची अींमलबजावणी करणे आवश्यक असते. कद ्र  सासनान ेनुकताच 
ददव्याींग अचधतनयम, २०१६ पाररत केलेला असून त्याींच्या अींमलबजावणी करीता आवश्यक 
आदेस तनगयशमत करण्याची प्रक्रिया कद ्र  सासनामार्य त सुरु आहे. 
     ददव्याींग कमयचा-याींना ग् अ व ब च्या पदावर पदोन्नतीसाठआ आरक्षण तनजश्चतीचा 
प्रस्ताव ववदहत काययपयदती प्रमाण ेतनणयय प्रक्रियेत आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

लसनर (श्ज.नालशि) तालुक्यात नव्याने  समाववष्ट्ट झालेयाया उपनगरात  
साांहपाणी व्यवस्थापन प्रणाली नसयायाबाबत 

(४७)  ९२९१० (२३-०८-२०१७).   श्री.राजाभाऊ (पराग) वाज े (लसनर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शसन्नर तालुक्यात (जज.नाशसक) दोन औदयोचगक वसाहती असून नव्याने झालेल्या 
उपनगरात साींडपाणी व्यवस्थापन प्रणाली नसल्याने उपनगरातील रदहवाश्याींना गींभीर आजाराींना 
बळी पडावे लागत असल्याची बाब माहे जून, २०१७ वा त्या दरम्यान तनदसयनास आली, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, येथील रदहवाश्याींच्या आरोग्याची समस्या तनवारण्यासाठआ साींडपाणी व्यवस्थापन 
प्रणाली, भुयारी ग्ार योजना व मलतनःसारण कद ्र  लवकरात लवकर होणेकरीता स्थातनक 
लोकप्रतततनधी याींनी मा. मुख्यमींत्री याींचेकड ेलेखी तनवेदनादवारे मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुंींगान ेसासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे.  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (१३-१२-२०१७) :(१) • शसन्नर सहरामयये सयया साींडपाणी प्रक्रियेची 
कोणतीही कायमस्वरुपी व पररपूणय यींत्रणा उपलब्ध नाही. 
• तथावप, शसन्नर नगरपररंदेत नव्यान े समाववष् झालेल्या वसाहती, उपनगरात काही 
दठकाणी साींडपाणी वाहून नेण्यासाठआ बींददस्त पाईप ग्ाराींच ेबाींधकाम झालेले आहे. 
• सदर भागाींत कोणतेही साथीच ेआजार उद्भवूनये यासाठआ दैनींददन सार्सर्ाई व स्वच्छता 
तसेच जींतुनासक र्वारणी व जनजागतृीची मोदहम शसन्नर नगरपररंदेमार्य त राबववली जात.े 
• त्यामुळे अनेक वंांपासून साथीचे आजार झाल्याचे अथवा रदहवाश्याींना गींभीर आजाराींना बळी 
पडावे लागत असल्याची बाब तनदसयनास आलीनाही. 
(२) महाराषट्र सुवणय जयींती नगरोत्थान महाशभयान योजनदतगयत शसन्नर नगरपररंदेला भुयारी 
ग्ार प्रकल्पासाठआ तनधी उपलब्ध करण्याची ववनींती स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी केली आहे, हे 
खरे आहे. 
(३) व (४) • महाराषट्र सुवणय जयींती नगरोत्थान महाशभयानाच्या स्थायी आदेसानुसार 
प्रकल्पाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करुन त्यास सक्षम प्राचधकरणाची ताींबत्रक मान्यता 
घेऊन नगरपररंद प्रसासन सींचालनालयामार्य त सासनास सादर करणे आवश्यक आहे. 
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• त्यानुसार वाढीव हदीतीसह सींपुणय सहरासाठआ भुयारी ग्ार योजनेचा प्रस्ताव सक्षम 
प्राचधकारणास ताींबत्रक मान्यतेसाठआ सादर करण्याची काययवाही सरुु असल्याचे मुख्याचधकारी, 
शसन्नर नगरपररंद याींनी कळववले आहे. 

___________ 
  

मराठवाहा ववभागात पाणीटांचाई असयायाने खाजगी टँिसटद्वारे पाणी पुरवठा िेया याबाबत 
  

(४८)  ९३५७७ (२१-०८-२०१७).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडा ववभागात वपण् याच् या पाणी ी्ंचाईवर मात करण् यासाठआ माहे एवप्रल व म े २०१७ 
मय ये वा त्यादरम्यान सुमारे पावणे सहास े ्ँकसयव्दारे पाणीपुरवठा करण् यात आल् याची बाब 
माहे जनू २०१७ मयये वा त्या दरम् यान तनदसयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यामय ये खाजगी ्ँकसयदवारे पाणी पुरवठा झाल् याच ेप्रमाण अचधक आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ी्ंचाई तनवारणासाठआ जजल् हातनहाय खचय करण् यात आलेल् या तनधीचा तपसील व 
खाजगी ्ँकसयव् दारे पाणी पुरवठयामागची सासनाची भूशमका काय आहे ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१२-१२-२०१७) :(१) व (२)  हे खरे आहे.  
 (३) मराठवाडा ववभागात ी्ंचाई तनवरणाथय घेण्यात आलेल्या ववववध उपाययोजनाींसाठआ 
जजल्हातनहाय झालेला खचय पुढीलप्रमाणे आहे. 

अ.ि जजल्हा खचय 
(रूपये लाखात) 

१)  औरींगाबाद २३४५.४२ 
२)  जालना  ६६६.६५ 
३)  परभणी  १७५.४२ 
४)  दहींगोली  १०५.६३ 
५)  नाींदेड  ७५०.७१ 
६)  बीड  १४०.७७ 
७)  लातूर  ३९.९८ 
८)  उस्मानाबाद ६६८.०३ 

    एकूण ४८९२.६० 
     पाणी ी्ंचाई कालावधीत ज्या गावाींना दरददवसी दर माणसी २० शल. पेक्षा कमी पाणी 
पुरवठा होतो, असा गावाींना पाणी ी्ंचाई तनवारणाथय सासन तनकंानसुार योग्य ती उपाययोजना 
हाती घेण्यात येते.  तर कुठलीही ी्ंचाई तनवारण उपाययोजना राबववणे सक्य नसल्यास ्ँकसय 
दवारे पाणी पुरवठा करण्यात येतो. ्ँकरदवारे पाणी पुरवठा करताींना प्राधान्यान े सासकीय 
्ँकरदवारे पाणी पुरवठा केला जातो. सासकीय ्ँकर उपलब्ध नसल्यास खाजगी ्ँकरदवारे 
पाणी पुरवठा केला जातो.  

___________ 
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नालशि शहरातील वाहतिू पोलीस लाच णेत असयायाबाबत 
  

(४९)  ९३८६९ (०४-०९-२०१७).   श्रीमती ननमटला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशसक येथील सरणपूर रोड,  ींददरानगर बोगस, म्हसरुळ, ददींडोरी, ववल्होरी पररसर,पपया 
नसयरी , रामबबहारी चौरु्ली  . दठकाणी वाहतूक पोलीस लाच घेत असल्याचे माहे जनू, २०१७ 
मयये वा त्यादरम्यान तनदसयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभायत सासनान े चौकसी करुन येथील वाहतूक पोशलसाींचा गैरप्रकार 
रोखण्याबाबत कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (२१-११-२०१७) :(१)  हे खरे नाही.  
    याप्रकारची कोणतीही तिार पोलीस आयुक्त, नाशसक सहर कायायलयास प्राप्त नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही.    

___________ 
  

राज्यातील बेरोजगार तरुणाांना नोिरीचे आड लमर् दाखवून त्याांची  
फसवणूि िेली जात असयायाबाबत 

  

(५०)  ९४९६६ (१३-१०-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील बेरोजगार तरुणाींना दबुई, कुवेत येथ ेनोकरीच ेआशमं दाखवून त्याींची र्सवणूक 
केली जात असल्याची बाब ददनाींक २२ ऑगस््, २०१७ मयये वा त्या दरम्यान तनदसयनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी ठाणे येथील गुन्हे अन्वेंण साखेच्या वागळे युतन्चे वररषठ 
पोलीस तनरीक्षक याींना मादहती ददली असून पोशलसात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे, हेही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकसी करण्यात आली आहे काय, चौकसीत काय  आढळून 
आले व त्यानसुार पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली  वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फहणवीस (१८-११-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
     सदर बाब दद.१९.०८.२०१७ रोजी तनदसयनास आली आहे. 
(२) होय, सदर प्रकरणी मुींब्रा पोलीस स््ेसन येथे गु. र. ि. ३१९/२०१७, भा.दीं.वव.कलम 
४२०,४६५,४६८,४७१,३४ अन्वये ३ आरोपीववरुयद गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
(३) सदर गुन््यातील ३ अ्क आरोपीकडुन एकुण १०१ पासपो य्,४९ कुवेतचे व १३ दबुईचे अस े
एकुण ६२ बनाव् जव्हसा तसेच लॅप्ाप, वप्री्ं र, मोबाईल र्ोन, रबर स््ॅप, डबेी् काडय स्ववॅपींग 
मशसन व पासपो य् सींदभायत  तर कागदपत्र ेअसा एकुण ४८,५००/- रु. क्रकीं मतीचा माल ्स्तगत 
करण्यात आला आहे. 
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     उपरोक्त नमुद गुन््यातील आरोपीववरुयद मा. न्यायालयात दोंारोपपत्र दाखल करण्यात 
आले असुन गुन्हा न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

सासकीय मययवती मु्र णालय, नागपूर. 


