अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४२० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यगु्ु तवाताा  ववभागुा्या िोहापूररू ववभागुीय िायाा ायासा
िमा चारी सांख्या अपूरूरी असयाबाबत

(१)

८३७२ (०८-०४-२०१५).

श्री.अता
ु

भातखळिर (िाांददवाी

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पूरूव)ा  :

सन्माननीय

(१) राज्य गु्तवााताा  िवााागा्या को ापर िवााागीय कायाा लयात साींगली, सातारा, को ापर
जिहयाींसा्

त ५० गु्तचर कमा चारी ससयाच मा

दरम्यान ननदर्ा नास आल,

खर आ

िानवाारी, २०१५ मध्य वाा त्या

काय,

(२) ससयास, तीन जिहयाींची लोकसीं या सम
ु ार १ को्ी ससन लोकसीं य्या ष्ष्ीन
गु्तचर कमा चारी याींची सीं या खप कमी आ ,

ी खर आ

काय,

(३) ससयास, सदर प्रकरणी कोणती काया वाा ी कली वाा करण्यात यत आ ,
(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०४-२०१८) : (१)

खर ना ी.

(२) नतन् ी जिहयाकरीता लोकसीं य्या ष्ष्ीन जिहयातील रािक य, सामाजिक, िातीय वा
गुन् गारी्या

ालचालीींची गु्त मात ती गो ा करण

. कामाकरीता गु्तचर सकाकारी वा

कमा चा-याींची पद योग्य प्रमाणात मींिर करण्यात आलली आ त.

(३) बदलीन वा पदोन्नतीन रर त झालली पद ारण्याची काया वाा ी करण्यात यत आ .
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________

माांडवा (ता.अलाबागु, जि.रायगुड) येथीा िेट्टीवरीा महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडाा ने
ननयोजित िेाेाी िुािार सेवा रद्द िरण्याबाबत
(२)

३२०३३ (२१-०१-२०१६).

श्री.सुभाष उफा  पूरांडडतशे

(पूरेण), श्री.िीवा गुाववत (िळवण) :
काय :-

पूराटीा (अलाबागु), श्री.धैयश
ा  ीा पूराटीा

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
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(१) माींडवाा (ता.सललबाग, जि.रायगड) यथील प्रवाासी िट्टीवार म ाराषर मरी्ाईम बोडाा मा ा  त
ननयोजित कुलकार सवा्या िवारोाात माींडवाा बींदर स्थाननक सींघर्ा  सलमती वा िवाक्रम लमनीडोसर

चालक-मालक कयाणकारी सींस्था याींनी तदनाींक ७ ऑ ्ोबर, २०१५ रोिी वाा त्या सम
ु ारास
माींडवाा बींदर यथ रस्ता रोको आींदोलन कल,

खर आ

काय,

(२) ससयास, उ त प्रकरणी कोणती काया वाा ी कली वाा करण्यात यत आ ,
(३) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०४-२०१८) : (१)

खर ना ी.

(२) वा (३) प्रश्न उद्ावात ना ी.
___________
राज्यातीा मदहाा पूरोाीस ननरीक्षिाांना पूरोाीस
िरण्यापूरासून वांधचत
(३)

५५९७१ (२३-०८-२०१६).

ाण्याचे प्रभारी अधधिारी

े वण्यात येत असयाबाबत

अॅड.यशोमती

ािूर (नतवसा), श्री.अलमन पूरटे ा (मुांबादे वी),

श्री.िुणाा पूराटीा (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.अस्ाम शेख (माााड पूरजश्चम), श्री.योगुेश दटळे िर
(हडपूरसर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मत ला पोलीस ननरीक्षकाीं्या काया क्षमतवार प्रश्नकचन्

उपजस्थत करीत त्या

पोलीस ्ाण्याचा काराार साींाा ण्यात कमी पडतील सर्ी कारण दत गत सनक वार्ाा पासन
पोलीस ्ाण्याच प्राारी सकाकारी ( नचािा लर्प) करण्यापासन मत ला ननरीक्षकाींना वाींकचत
्वाण्यात आयान या मत ला सकाकारी सदयाप ी न्याया्या प्रनतक्षत ससयाच मा
२०१६ मध्य वाा त्या दरम्यान ननदर्ा नास आल आ ,
(२) ससयास, यामु

खर आ

मत ला ननरीक्षकाींच मनोबल ख्ची

एिप्रल,

काय,

ोत आ

लक्षात घता र्ासनान

कोणती काया वाा ी कली वाा करण्यात यत आ ,
(३) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : (१) वा (२)

खर ना ी. राज्यातील पोलीस दलात

काया रत पुरुर् वा मत ला पोलीस ननरीक्षक याींची सीं या सनक्र
ु म २३३५ वा १२७
आणण पोलीस ्ाण्यात प्राारी सकाका-याींची सीं या सनुक्रम ७९७ वा २१

तक आ .

तक आ .

(३) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________
राज्यातीा नागुररिाां्या सवाांगुीण नागुरी वविासासा
स्टाटा  अपूर धोरण प्रभावीपूरणे राबववण्याबाबत
(४)

५९५१५ (२९-०८-२०१६).

श्री.अबू आिमी (मानखूदा  लशवािीनगुर) :

िौशय वविास व उद्योििता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) राज्यातील िवार्र्तः िवाकलसत, िवाकसनर्ील वा सिवाकलसत तसच दग
ा 
ाागातील
ु म
नागररकाीं्या सवााांगीण नागरी िवाकासासा् स््ा्ा  सप ाोरण प्राावाीपण राबिवाण्याबाबतची
मागणी

स्थाननक

रत वाार्ी

सींघ्ना,

लोकप्रनतननाी

तसच

स्थानीय

रत वाार्ी

सींघा्या

प्रनतननाीींनी मा.मु यमींत्री (नगरिवाकास), राज्यमींत्री (नगरिवाकास), सनतरर त मु य सकचवा
(नगरिवाकास) सींबींकात म ानगरपाललकच आयु त तथा सींबकात नगरपाललका सींचालनालयाच
आयु त याीं्याकड तदनाींक २६ म, २०१६ रोिी वाा त्या सुमारास कली आ ,

खर आ

काय,

(२) ससयास उ त प्रकरणी र्ासनामा ा  त कोणती काया वाा ी करण्यात आली वाा करण्यात यत
आ ,
(३) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. सांभािी पूराटीा-ननाांगुेिर (०२-०५-२०१८) : (१)

खर ना ी.

मा.मु यमींत्री कायाा लय, मा.राज्यमींत्री (नगर िवाकास) याींच कायाा लय, नगर िवाकास िवाााग
याींचकड सर्ी मागणी प्रा्त झायाच तदसन यत ना ी.
(२) वा (३) बाबत प्रश्न उद्ावात ना ी.
___________
भोसारी (जि.पूरुण)े येथीा अय्यपूरा आपूरटो िॉानी येथे बाांधिामासा

खोदण्यात आाेया खड्डयात बुडून दोन बाािाांचा झााेाा मत्ृ यु

(५)

६०५६३

(२३-०८-२०१६).

श्री.शामराव

ऊफा 

बाळासाहे ब

पूराटीा

(िराड

उत्तर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

पुण्यातील

ाोसरी

यथील

सय्यपा

आप्ो

कॉलनी

यथ

खर आ

काय,

(२) ससयास, उ त घ्नची र्ासनामा ा  त चौकर्ी कली आ

काय,

बाींाकाम

व्यावासायीकान

बाींाकामासा् खोदण्यात आलया खड्डयात बड
ु न दोन बालकाींचा मत्ृ यु झायाची घ्ना
तदनाींक २ म, २०१६ रोिी वाा त्या सुमारास घडली,

(३) ससयास, चौकर्ीत काय आढ न आल वा त्यानुसार सदर बाींाकाम व्यावासायीकावार
कोणती कारवााई कली वाा करण्यात यत आ ,

(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०४-२०१८) : (१)
(२)

ोय.

ोय.

(३) श्री.सनतर् सरु िाान बन्सल, रा.मॉडल कॉलनी, लर्वाािीनगर, पण
ु याींच ाोसरी, पण
ु यथ
मींिर ्लॅ नप्रमाण बाींाकाम करण्यास ्कदार

नुमींत गोपा

रा्ोड याीं्यार्ी करार कला

ोता. बाींाकामा्या र्िारी पाण्यासा् खोदलया खड्डयात तथ कामास आलया कामगाराची
मुल तद.२.५.२०१६ रोिी सायीं ४.३० त ५.०० ्या सम
ु ारास खड्डयात पडली वा खड्डयातील
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सा्वान ्वालया पाण्यात त्याींचा मत्ृ य झायाच आढ न आल. या खोदण्यात आलया

खड्डयाला सुरक्षा कींम्पाऊींड नव् त. ्कदारान बाींाकाम करताना आवाश्यक ती खबरदारी न
घतयान ्कदार, सुपरवाायझर वा म

मालक याींना स्क करून त्याींच िवारोाात गु.र.नीं.

१२८/१६ नस
ु ार गन्
ु ा नोंदिवाला आ .
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________
मांब
ु ईतीा नरीमन पूरॉईंट-मरीन ड्राईव्ह पूरररसरातीा सरु क्षा व्यवस्थेबाबत
(६)

६३०४१ (२३-०८-२०१६).

श्री.राि पूररु ोदहत (िुााबा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील नरीमन पॉईं्-मरीन ड्राईव्
िवााागात सनकाकृत
चालिवाणाऱ्यामु

पररसर

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

ा सनतसींवादनर्ील पया ्न स्थ

ससन या

रीवााल, गदा  
ु ल आणण िलदगतीन वा ननषका िीपणान दच
ु ाक वाा न

स्थाननक रत वाार्ी वा पया ्क याींना

ोत ससलया त्रासाबाबत तसच सुरक्ष्या

ष्ष्ीन पोलीस प्रर्ासनामा ा  त परु र्ी पोलीसाींची सुरक्षा व्यवास्था, पोलीसाींची गस्त, प ारा वा
िागोिागी बी् चौक नसयाबाबतची बाब स्थाननक लोकप्रनतनीाी (कुलाबा) याींनी पोलीस
आयु त याींना तदनाींक ३ ऑ ्ोंबर, २०१५ रोिी ननवादन दवान ननदर्ा नास आणन तदली आ ,
खर आ

काय,

(२) ससयास, सदर ननवादनावार पोलीस प्रर्ासनान सदयापपयांत कोणती ी कारवााई कलली
ना ी,

ी खर आ

काय,

(३) ससयास, उ त प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आ

काय, ससयास, चौकर्ीत काय

आढ न आल वा तदनुसार पुढ कोणती काया वाा ी करण्यात आली वाा यत आ ,
(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(०४-०४-२०१८)

:

(१)

ोय,

याबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननाीींनी

तद.३.१०.२०१५ रोिी पोलीस आयु त, मुींबई याींना ननवादन तदल आ .
(२) वा (३) मरीन ड्राईव्

पोलीस ्ाणकडन स्थाननक रत वाार्ी वा पया ्क याींना

त्रासाबाबत तसच चौपा्ी्या सुरक्षच ष्ष्ीन सनकाकृत
ननषका िीपण

दच
ु ाक

वाा न

चालिवाणाऱ्याींवार

कारवााई

ोत ससलया

रीवााल, गदा  
ु ल आणण िलद ररतीन
करण्याकररता

वा

त्याींना

आ ा

घालण्याकररता तदवासा ३ सकाकारी वा ४ सींमलदार तसच रात्रौ २ सकाकारी वा ३ सींमलदार
सतत गस्तकामी नमण्यात यतात. त्याचप्रमाण एक का वा सु. पथक तदवासा वा रात्री
गस्तकामी या पररसरात नमण्यात आलल आ .

त्याचप्रमाण द र्तवाादी िवारोाी पथक वा डडसें र्न पथक वा ोवा ी या पररसरात गस्त
करीत ससतात. तसच मरीन ड्राईव्

मोबाईल-१ तदवासाीं वा रात्री या पररसरात सतत गस्त

करीत ससत.
मरीन ड्राईव्

चौपा्ी पररसरात

रीवााल, गदा  
ु ल आणण िलद गतीन वा ननषका िीपण

दच
ु ाक वाा न चालिवाणाऱ्याींवार तदनाींक १ िानवाारी, २०१६ पासन त तदनाींक ३१ ऑगस््, २०१६

िवा.स. ४२० (5)
पयांत्या कालावााीमध्य कलम १०२ वा म.पो.का. सन्वाय ५५४ िणाींवार कारवााई करण्यात
आलली आ . तसच या कालावााीमध्य दच
ु ाक वाा नावार रात्री वा तदवासा नाकाबींदी करून मो्ार
वाा न कायदयातील तरतुदीींनुसार ५४७३ िणाींवार कारवााई करण्यात आलया आ त. तसच या
कालवााीत गदा  
ु ल (सींमली पदाथा  सवानाथी)
या प्रकार वा ोवा ी

याीं्यावार ३७ कारवााई करण्यात आलया आ त.

रीवााल, गदा  
ु ल वा िलद गतीन वाा न चालिवाणाऱ्या वाा न चालकाींवार

पोलीसाींकडन कारवााई करण्यात यत आ .
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________
िोिणात मेररटाईम इज्स्टट्युट उभारण्याबाबत
(७)

६५१३४ (१०-०१-२०१७).

श्री.भास्िर िाधव (गुुहागुर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोकणात मरर्ाईम

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

जन्स््ट्यु् उाारण्यात यईल सर्ी घोर्णा मा.मु यमींत्री याींनी तदनाींक

११ एिप्रल, २०१६ रोिी कली ससन

ींडडयन मरर्ाईम युननव् लसा ्ीच उपकेंद्र मौि ियगड,

जि.रत्नाकगरी यथ उाारण्यात यणार आ ,

खर आ

काय,

(२) ससयास, सदर उपकेंद्राचा सिवास्तर प्रकप स वााल तयार करण्यासा् सलागाराची
ननयु ती करण्याची काया वाा ी सरू
ु ससयाच मा. मु यमींत्री याींनी मा
रोिी प्रश्नाला तदलया उत्तरामध्य नमद कल आ ,

ी खर आ

(३) ससयास, उ त काया वाा ीची सदयजस्थती काय आ
करण्यात यणार आ ,

काय,

िुल-ै ऑगस््, २०१६

आणण उपकेंद्राच काम कव् ा सुरू

(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०४-२०१८) : (१)

ोय.

(२) वा (३) मससा  िएसडब्लय ियगड पो्ा  लललम्ड या कींपनीकडन सिवास्तर प्रकप स वााल
तयार करण्यासा् मससा  कक्को या सलागाराची ननयु ती करण्यात आली आ .
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________

लभवांडी (जि. ाणे) शहरातीा मौिे भादवड येथीा आददवासी पूराडा क्रमाांि ३ मधीा
बाालशक्षण सुधार िेंद्रात चोरी झायाबाबत
(८)

६७७२९ (१६-०१-२०१७).

श्री.रुपूरेश म्हात्रे (लभवांडी पूरूव)ा  :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) लावाींडी (जि.्ाण) र् रातील मौि ाादवाड यथील आतदवाासी पाडा क्रमाींक ३ मध्य सुरु
ससलया बाललर्क्षण सा
ु ार केंद्रात तीन वा ा चोरी
चोरीला गयाच मा
काय,

ोऊन सम
ु ार साडद ा लाख रुपयाींचा ऐवाि

स््ें बर, २०१६ मध्य वाा त्या दरम्यान ननदर्ा नास आल,

खर आ

िवा.स. ४२० (6)
(२) ससयास, सदर सुाार केंद्र आतदवाासी, मागासवागीय, ा् या, िवामु त िाती िमाती,
सपींग वा बालमिुराींसा् चालिवाल िात,

ी खर आ

काय,

(३) ससयास, यासींदााा त बाललर्क्षण सुाार केंद्रातील गणवार्, वाहया, र्ालय बॅग, कॅमरा, ड्ा
मलर्न, सींगणक वा

तर सात त्या्या झालया चोरीबाबत चौकर्ी करुन तातडीन काया वाा ी

करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननाी-लावाींडी पवाा  याींनी मा. मु यमींत्री वा मा.ग ृ
राज्यमींत्री याीं्याकड मा
आ ,

ी खर आ

ऑ ्ोबर, २०१६ मध्य वाा त्या दरम्यान

लखी ननवादनाव्दार कली

काय,

(४) ससयास, उ त सवाा  प्रकरणी र्ासनान चौकर्ी कली आ

काय, चौकर्ीत काय आढ न

आल वा तदनस
ु ार बाललर्क्षण सा
ु ार केंद्राच झालया नुकसानापो्ी सींस्थला आकथा क मदत
दण्याबाबत र्ासनान कोणती काया वाा ी कली वाा करण्यात यत आ ,
(५) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त वा सदर
कली वाा करण्यात यत आ

प्रकरणातील दोर्ीींवार कोणती कारवााई

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०४-२०१८) : (१) वा (२)
्ाण पोलीस आयु त पररसरातील पररमींड

ोय,

सींर्त: खर आ .

२ लावाींडी सींतगा त र्ाींतीनगर पोलीस स््र्न

द्दीत मौि ाादवाड यथील आतदवाासी पाडा क्र. ३ यथील बाल लर्क्षण सुाार केंद्रात तीन वा ा

चोरी झाली आ . परीं तु सदर तीन ी चोरी्या गन्
ु हयातील चोरीस गलली मालमत्ता एकण
रु.४१,०००/- आ .

लावाींडी र् रातील मौि ाादवाड यथील आतदवाासी पाडा क्र. ३ यथ म ाराषर चाईड
डव् लपमें् लबर वा सर
आरोग्य वा

ी सर्ासक य सींस्था काया रत ससुन ती सींस्था बालकाींच लर्क्षण,

तर बाबीींसा् काम करीत आ . या सींस्थ्या कायाा लयातील सीसी्ीव् ी वा

सा ीत्य चोरीला गयाबाबत गन्
ु

नोंद करण्यात आल आ त. सदरची सींस्था

तर

ी स्वायींसवाी

सींस्था ससुन या सींस्थचा एकाजत्मक बाल िवाकास सवाा योिनर्ी सींबींा ना ी.
(३)

ोय,

खर आ .

(४) ्ाण पोलीस आयु त पररसरातील पररमींड

२ लावाींडी सींतगा त र्ाींतीनगर पोलीस स््र्न

यथ १) ग.ु र.क्र. २७६/२०१४, ाा.दीं .िवा. कलम ३८१ सन्वाय दाखल गन्
ु हयामध्य दोर्ारोपपत्र
दाखल करण्यात आल आ . तसच, २) गु.र.क्र. ७९/२०१६, ाा.दीं .िवा. कलम ४५४, ४५७, ३८० वा

३) गु.र.क्र. २४२/२०१६, ाा.दीं .िवा. कलम ४५४, ४५७, ३८०,३४ सन्वाय दाखल गुन्हयाींचा तपास
सुरु आ .

(५) प्रश्न उद्ावात ना ी.
___________
मुांबईतीा समुद्रकिनारे सुरक्षक्षत िरण्यासा
टाळण्यासा

(९)

६७८२१

(मांब
ु ादे वी) :

(११-०१-२०१७).

मनोरे उभारुन दर्
ा  ना
ु ट

स्पूरीड बोटी उपूराब्ध िरुन दे ण्याबाबत
श्री.अस्ाम

शेख

(माााड

पूरजश्चम),

श्री.अलमन

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

पूरटे ा

िवा.स. ४२० (7)
(१) मुींबईतील समुद्रककनार सुरक्षक्षत करण्यासा् मनोर उाारुन दघ
ा  ना ्ा ण्यासा् स्पीड
ु ्
बो्ीची सुिवााा उपलब्ला करुन दण्याच र्ासना्या िवाचारााीन ससयाच मा
मध्य वाा त्या दरम्यान ननदर्ा नास आल,

खर आ

ऑगस््, २०१६

काय,

(२) ससयास, उ त प्रश्नाबाबत ननणा य घऊन र्ासनान कोणती काया वाा ी कली वाा करण्यात
यत आ ,
(३) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०४-२०१८) : (१) वा (२) मींब
ु ई र् रा्या सागरी ककनारपट्टी्या

सुरक्षकररता २३ पोलीस बो्ी उपलब्ला ससन त्यापैक ८-१० पोलीस बो्ीींदवाार स ोरात्र सतका 
वा सर्स्त्र गस्त घालण्यात यत. तसच त्याींच मा ा  त समुद्रातील बो्ीींची कागदपत्र, ताींडल,
खलार्ी याींच ओ खपत्र, स्मा्ा  काडा  तसच बो्ीवारील वाैा मालाची वा सामानाची आणण
वाा तुक बाबत्या कागदपत्राींची कसन तपासणी कली िात.
तसच प्राान सकचवा (िवार्र्), ग ृ

िवाााग, मींत्रालय याींच सध्यक्षतखाली तद.१२/०९/२०१७

रोिी सागरी सुरक्षा सींदााा त पार पडलया आढावाा बै्क त मनोर उाारण्याकररता पायल्

प्रोि ् म् णन मावाे बीच, मालवाणी यथ मरीन ऑपरर्नल रूम उाारण्यात यणार ससन
त्याचा आराखडा वा सींदािपत्रक मान्यत्या सींनतम ्््यात आ .
(३) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________

रायगुड जि्यातीा सलु शक्षक्षत बेरोिगुाराांिररता ननमाा ण िेाेया
जिहास्तरीय िामवाटपूर सलमतीबाबत

(१०)

८६४९५ (०४-०९-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय िौशय वविास व

उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) र्ासनान रोिगार वा स्वायींरोिगारासा् मा

ऑ ्ोबर, २००० मध्य िात र कलया निवान

ाोरणानुसार रायगड जिहयातील सुलर्क्षक्षत बरोिगाराींनी एकुण ११४ सवाा स कारी सींस्था

स्थापन कया ससन या सोसायट्याींना िवानाननिवादा काम लम ािवात याकररता जि ास्तरीय
कामवाा्प सलमती स्थापन करण्यात आली आ ,

खर आ

(२) ससयास, या सलमतीन मागील पाच वार्ाा त कवा

काय,

एकच साा घतली,

ी खर आ

काय,
(३) ससयास, याबाबत र्ासनान चौकर्ी कली आ
कली वाा करण्यात यत आ ,

काय वा त्यानुसार पुढ कोणती काया वाा ी

(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. सांभािी पूराटीा-ननाांगुेिर (१६-०४-२०१८) : (१)

सींर्त: खर आ .

जि ा कौर्य िवाकास, रोिगार वा उदयोिकता मागा दर्ा न केंद्र, रायगड यथ ऑगस््,
२०१७ सखर बरोिगार उमदवााराीं्या एकण ११३ सवाा स कारी सींस्थाची स्थापना झालली आ .
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रोिगार वा स्वायींरोिगार िवाााग र्ासन ननणा य क्र. एसई-२००३ /प्र.क्र.१९१/ रोस्वारो-१,
तदनाींक ०१/०२/२००६ सन्वाय बरोिगाराीं्या सवाा स कारी सींस्थाना जिहयातील उपलब्ला
कामाच पारदर्ा क वा न्यायननष्ररत्या वाा्प व् ावा, याकररता प्रत्यक जिहयात मु य

काया कारी सकाकारी, जि ा पररर्द याींच सध्यक्षतखालील ननयु त जि ास्तरीय कामवाा्प
सलमती नुसार रायगड जिहयात कामवाा्प सलमती स्थापन झाली आ .
(२)

खर ना ी.

जिहयातील िवािवाा कायाा लय / आस्थापनाींकडन काम उपलब्ला झायानींतर जिहयातील
नोंदणीकृत सवाा स कारी सींस्थाना काम वाा्प करण्याकररता सलमतीची बै्क आयोजित

करण्यात यत. त्यानुसार आय.्ी.आय. म् स ा वा आय. ्ी. आय. पनवाल या कायाा लयाींकडन

प्रा्त कामानुसार सनुक्रम तदनाींक ११/०१/२०१६ वा तदनाींक २८/०३/२०१६ रोिी कामवाा्प
सलमती्या दोन बै्का घण्यात आया आ त.
(३) प्रश्न उद्ावात ना ी.
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.
___________
बारामती (जि.पूरुणे) येथीा दोर्ा व्यापूराऱयाांनी गुाडये येथीा (ता.खानापूरूर, जि.साांगुाी)
द्राक्षबागुायतदाराांची फसवणि
ु िेयाबाबत

(११)

८८६१९ (०४-०९-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अनना बाबर (खानापूरूर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) बारामती (जि.पण
ु ) यथील दोघा व्यापाऱ्याींनी गाडी यथील (ता.खानापर, जि.साींगली) ९
द्राक्षबागायतदाराींची एकुण ९ लाख १२

िार रुपयाींची

सवाणुक कयाप्रकरणी तक्रार स्थाननक

पोलीसाींत तदनाींक १ एिप्रल, २०१७ रोिी वाा त्या सुमारास कली आ ,
(२) ससयास, याप्रकरणी र्ासनान चौकर्ी कली आ

खर आ

काय,

काय,

(३) ससयास, चौकर्ीत काय आढ न आल वा तदनस
ु ार सदर व्यापाऱ्याींवार कोणती कारवााई
करण्यात आली वाा यत आ ,

(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०४-२०१८) : (१), (२) वा (३) क याा दी वा त्याींच गावाातील

तर ७

र्तकरी याींना मालाची का ी र कम र्तकऱ्याींना दवान उवाा रीत र कम बँकखात्यात िमा करतो
सस वाारीं वाार साींगुन पैस दण्यास ्ा ा्ा

करुन रु.९,१५,०००/- ची

सवाणक कया प्रकरणी

िवा्ा पोलीस ्ाण यथ दोन आरोपीींिवारुद्ध गु.र.नीं.११३/२०१७ ाादीं िवास कलम ४२०, ३४ प्रमाण
तद.१९/०४/२०१७ रोिी गुन् ा दाखल करण्यात आला आ .
गन्
ु हयाचा तपास चाल आ .

(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________
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नेवासा (जि.अहमदनगुर) तााुक्यात बनावट दध
ू तसेच दारूननमयेतीचे
मो े रॅिेट सकक्रय असयाबाबत

(१२)

९२२४० (०४-०९-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) नवाासा (जि.स मदनगर) तालु यात बनावा् दा तसच दारूननमीतीच मो् रॅक् गत
सनक वार्ाा पासन काया रत ससन स्थाननक पोलीस प्रर्ासनास
ास

प्रनतबींाक िवााागाच याकड दल
ा 
ु क्ष

करण्याची मागणी मा

राज्य उत्पादन र्ुक वा सन्न

ोत ससयान त्याची चौकर्ी गु्तचर खात्यामा ा  त

एिप्रल, २०१७ मध्य वाा त्या दरम्यान सींबकात सकाकाऱ्म्याींकड

सामाजिक काया कत्याांनी मागणी कली आ ,

खर आ

काय,

(२) ससयास, सदर मागणी्या सनुर्ींगान उ त प्रकरणाची चौकर्ी गु्तचर खात्याकड वागा 
करण्याबाबत कोणती काया वाा ी कली वाा करण्यात यत आ ,
(३) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०४-२०१८) : (१) वा (२)

खर ना ी.

नवाासा तालु यात (जि.स मदनगर) बनावा् दा तसच दारूननमीतीच कोणत ी रॅक्

काया रत नसन त्याची चौकर्ी गु्तचर खात्यामा ा  त करण्याची कोणत्या ी प्रकारची मागणी
सींबींकात सकाकाऱ्याींकड करण्यात आलली ना ी. त्यामु
खात्याकड वागा  करण्याचा प्रश्न उद्ावात ना ी.

सदर प्रकरणाची चौकर्ी गु्तचर

दा ास ीस आ ा बसावाा वा ग्रा काींना सुरक्षक्षत दा उपलब्ला व् ावा याकरीता

ननयलमतपण दा सींकलन,

उत्पादन प्रकक्रया केंद्र, िवातरक वा िवाक्रत सर्ा सवाा  स्तरावार दााच

नमुन घण्याची काया वाा ी करण्यात यत. मानकाींप्रमाण नसलया नमुन्याींप्रकरणी कायदर्ीर
कारवााई करण्यात यत.

राज्य उत्पादन र्ुक िवााागान मा

एिप्रल त नोव् , २०१७ या कालावााीत नवाासा

तालु यातील सवाैा मदयािवारोाात एकण १२२ कसस नोंद कया ससन ७३ आरोपीींना स्क
करून कारवााईत २ चारचाक वाा नाींस

रू.११,२६,३७०/- चा मुद्दमाल ि्त कला आ . पोलीस

घ्काींमा ा  त नवाासा तालु यात छु्या मागाा न चालणाऱ्या सवाैा दारू ाींदयाींवार वा ोवा ी छाप
्ाकन त्याींच समु

उ्चा्न करण्यात आल आ .

(३) िवालींब झालला ना ी.

___________

येादरी (ता.जिांतूर, जि.पूररभणी) या द िाणी सांत महाराि मांडळीाा
झााेया मारहाणीचे प्रिरण

(१३) ९२४६१ (०४-०९-२०१७).

श्री.तानािी मुटिुाे (दहांगुोाी) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यलदरी (ता.जिींतर, जि.पराणी) या त्काणी तदनाींक ६ िानवाारी, २०१७ रोिी रस्त्यावारुन
का ी सींत म ाराि मींड ी गाडीतन प्रवाास करीत ससताना त्याीं्या गाडीचा ा का लागन झेंडा
खाली पडयामु

त्या गावाातील लोकाींनी सींत म ाराि मींड ीला मार ाण करत ससताना
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पोलीस उपिवााागीय सकाकारी श्री.सननल काींब

याींनी बघ्याची ाुलमका घतली ससयाच मा

िानवाारी, २०१७ मध्य वाा त्या दरम्यान ननदर्ा नास आल आ ,

खर आ

काय,

(२) ससयास, बिबाबदार पोलीस सकाकारी याींना त्वारीत ननलींबबत करण्याबाबत नागरीकाींनी
ननवादन तदल आ ,

ी खर आ

काय,

(३) ससयास, सदर पोलीस सकाकारी याींना ननलींबबत करण्यासा् र्ासनान कोणती काया वाा ी
कली वाा करण्यात यत आ ,
(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०४-२०१८) : (१)

खर ना ी,

(२) वा (३) तद. २५.०१.१७ रोिी मा.खासदार श्री.सींिय िाावा वा वाारकरी मींड ी याीं्या
स्वााक्षरीच ननवादन मा.मु यमींत्री, म ाराषर राज्य, मींब
ु ई याींना दण्यात आलल आ . सदर
ननवादनात उप िवााागीय पोलीस सकाकारी सननल काींब

याींना ननलींबबत करण्याची मागणी

कली आ . मा.मु यमींत्री याींना तदलया ननवादनाची सपर पोलीस साीक्षक पराणी याीं्या
मा ा  त चौकर्ी करण्यात आली ससन उप िवााागीय पोलीस सकाकारी श्री.सननल काींब

याींनी

कता व्य बिावाताींना कसरु कला नसयाच ननषपन्न झाल आ .
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________

बीड येथीा आयटीआय वसतीगुह
ृ ईमारतीची झााेाी दरू वस्था
(१४)

९२५३१ (०४-०९-२०१७).

श्री.ियदत्त क्षीरसागुर (बीड) :

सन्माननीय िौशय

वविास व उद्योििता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बीड यथील आय्ीआय वासतीग ृ ाची दरवास्था झाली ससन आवाश्यक सुिवााा उपलब्ला
नसयामु
आ

िवादयार्थयाांच नकसान

ोत ससन िवादयार्थयाांत तीव्र ससींतोर् पसरलला आ ,

काय,

(२) ससयास, याबाबत र्ासनान चौकर्ी कली आ

खर

काय,

(३) ससयास, चौकर्ीच ननषकर्ा  काय आ त वा तदनस
ु ार सदर वासतीग ृ ाची

मारत

बाींाण्याबाबत र्ासनान कोणती काया वाा ी कली वाा करण्यात यत आ ,
(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?

श्री. सांभािी पूराटीा-ननाांगुेिर (१३-०४-२०१८) : (१) औदयोकगक प्रलर्क्षण सींस्था,बीड यथील
वासतीग ृ

मारतीच बाींाकाम १९८६ मध्य झालल ससन का ी त्काणी पाणी ग ती

आवाश्यक

आ .

आ , का ी त्काणी लाींतीच ्लास््र पडलल आ , तसच
तथािप

िवादयार्थयाांकडन

कोणती ी

लखी

ोत

र्ौचालयाची दरु
ु स्ती करण

तक्रार

प्रा्त

झालली

नसन

िवादयार्थयाांमध्य तीव्र ससींतोर् पसरलला ना ी.
(२) औदयोकगक प्रलर्क्षण सींस्था, बीड यथील वासतीग ृ ा्या

मारती्या नुतनीकरणा्या

कामाबाबतची आवाश्यक काया वाा ी सींस्थास्तरावार यापवाीच सुरु करण्यात आलली ससयामु
चौकर्ी करण्यात आलली ना ी.
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(३) वा (४) औदयोकगक प्रलर्क्षण सींस्था, बीड यथील वासतीग ृ ाची
तीन मियाची ससन प्रवार्क्षमता २२०

तक

मारत त

मिला सकाक

आ . सध्या वाा तुक ्या सोयी वााढयान

त ३० प्रलर्क्षणाथी सदर वासनतग ृ ामध्य प्रवालर्त ससन त्याींची व्यवास्था एकाच मियावार

करण्याींत आली आ

वा त्याींना आवाश्यक सिु वााा परु िवाण्याींत आया आ त. सन २०१७-१८

सा् जि ा ननयोिन सलमतीकडन वासतीग ृ

बाींाकाम वा सुिवााा पुरिवाण या योिनेंतगा त

रुपय १०.०० लाख मींिर ससन पत या ्््यात एका मियावारील र्ौचालय नतनीकरणाच
काम

ाती घण्यात यणार आ . सदर कामासा् प्रर्ासक य मान्यता वा ननाी वाा्पासा्चा

प्रस्तावा जि ा व्यवासाय लर्क्षण वा प्रलर्क्षण सकाकारी, बीड याीं्या तदनाींक २९.०९.२०१७ ्या
पत्रान्वाय

जि ा ननयोिन सलमतीला सादर करण्याींत आला आ . त्या कररता सावाा िननक

बाींाकाम िवााागाकडन सींदािपत्रक प्रा्त करुन घण्याींत आल आ . सदर कामाची जि ा
ननयोिन सलमतीकडन प्रर्ासक य मान्यता लवाकरच प्रा्त

ोणार आ . त्याचप्रमाण सन

२०१८-१९ सा् जि ा योिनतन रु.८०.०० लाखाची मागणी प्रारुप आराखडयाींत करण्याींत
आलली ससन ननाी उपलब्लातची काया वाा ी जि ा ननयोिन सलमती याींच स्तरावार सरु
ु आ .
___________

धरमतर (जि.रायगुड) िवळीा डोावी येथीा खाडीकिनारी िेएसडब्यू िांपूरनीने
खारफुटीची ित्ता िरून िेट्टीचे बाांधिाम िेयाबाबत

(१५)

९५४६४ (०६-०१-२०१८).

श्री.भास्िर िाधव (गुह
ु ागुर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) ारमतर (जि.रायगड) िवा ील डोलवाी यथील खाडीककनारी िएसडब्लय कींपनीन खार ु ्ीची
कत्तल करून कोणती ी र्ासक य यींत्रणा तसच सक्षम प्राकाकरणाची परवाानगी न घता ि ट्टीच
बाींाकाम कल आ ,

खर आ

काय,

(२) ससयास, याबाबत स्थाननक ग्रामस्थाींकडन ररतसर तक्रार करण्यात आयानींतर कींपनीवार
गन्
ु

दाखल करण्यात आल ससन स्थाननक गन्
ु

याींचकडन तपास सुरु आ ,

ी खर आ

सन्वार्ण र्ाखा सललबाग, जि. रायगड

काय,

(३) ससयास, उ त तपास पणा  झाला आ

काय आणण त्यानसार सींबींकाताींवार कोणती

कारवााई करण्यात आली वाा यत आ ,
(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०४-२०१८) : (१) ना ी. ारमतर खाडीतील सजस्तत्वाातील िट्टीचा
िवास्तार करण्यासा् सनतरर त वाॉ्रफ्रन्् मींिर करण्यासींदााा त म ाराषर मरी्ाईम बोडाा न
म.िएसडब्लय ारमतर पो्ा 

प्रा.लल. या कपींनीर्ी तदनाींक ३.१२.२०१४ रोिी करारनामा

स्वााक्षाींककत कला आ . तसच, कपींनीन सजस्तत्वाातील िट्टी्या िवास्तारासा् म ाराषर प्रदर्
ु ण
ननयींत्रण मींड , म ाराषर कोस््ल झोन मॅनिमें् ॲथोरर्ी आणण केंद्रीय पयाा वारण वा वान
मींत्रालय याीं्याकडन परवाानग्या प्रा्त कया आ त.
(२)

ोय.
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(३) स्थाननक गुन्
सुरु आ .

सन्वार्ण र्ाखा, सललबाग, जि.रायगड याीं्याकडन सदर गुन् याचा तपास

(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.
___________
चांद्रपूरूर आणण

(१६)

ाणे शहरातीा शाळा-िॉाेिातीा ववद्यार्थयाांना अवैध दारू ववक्री व ड्रग्िची
सवय ाावणारे मो े रॅिेट सकक्रय असयाबाबत

९५५३० (०६-०१-२०१८).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरूरी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पूराटीा

(लशडये), श्री.सनु ना िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवये), श्री.अस्ाम शेख (माााड पूरजश्चम),
अॅड.यशोमती

ािूर (नतवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.हषा वधा न सपूरिाळ (बा
ु ढाणा),

श्री.मांगुाप्रभात ाोढा

(माबार दहा) :

करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) चींद्रपर आणण ्ाण र् रातील र्ा ा-कॉलिातील िवादयार्थयाांना सवाैा दारू िवाक्र वा ड्रग्िची
सवाय लावान त्याीं्या मा ा  तीन
मात ती मा

ा व्यवासाय सुरू करून मो् रॅक् सकक्रय ससयाची गींाीर

स््ें बर, २०१७ मध्य वाा त्या दरम्यान ननदर्ा नास आली,

(२) ससयास, चींद्रपर्या एका पोलीस सकाकाऱ्या्या स ाय्यान
सुरू आ ,

ी खर आ

खर आ

काय,

ा सवाैा व्यवासाय चींद्रपरात

काय,

(३) ससयास, सदर प्रकरणाची सखोल चौकर्ी कली आ

काय,

(४) ससयास, चौकर्ीत आढ न आल वा या सक्र य ससलया रॅक््या आरोपीींवार कारवााई
करण्याबाबत वा तसच सदरील प्रकार पन्
ु ा घड नय म् णन
ु उपाययोिना करण्याबाबत कोणती
काया वाा ी कली वाा करण्यात यत आ ,

(५) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०५-२०१८) : (१)

खर ना ी.

चींद्रपर जिहयात सींपणा  दारुबींदी ससयान लपन-छपन दारु िवाक्र करीत ससयाबाबत

गोपनीय मात ती्या आाार वा िनत्या स कायाा न सवाैा दारु िवाक्र ककीं वाा न-आण करणाऱ्याीं
िवारुध्द पोलीसाींमा ा  त तात्का
िवाक्र

काया वाा ी करण्यात यत. र्ा ाींमध्य सींमली पदाथाांची सवाैा

तसच सींमली पदाथाांचा म ािवादयालयातील युवाकाींमध्य प्रसार

ोणार ना ी यासा्

चींद्रपर जि ा पोलीस दलात े िनिागत
ृ ी करण्यात आलली आ .

्ाण र् र पोलीस आयु तालयासींतगा त सवाा  पोलीस ्ाण्याींत े सवाैा दारुबाबत क्रॅक

डाऊन स्ता ात तसच
करुन त्याचा सम

तर वा ी दारु उत्पादक, दारुाट्या याींचवार िास्तीत िास्त कारवााई

नष् करण्याबाबत कारवााई कली िात. तसच सवाैा सींमली पदाथा  िवाक्र वा

सवानास प्रनतबींा करण्यासा् सींमली पदाथा  िवारोाी पथक, गन्
ु
स , एमडी वा

तर सींमली पदाथाांची िवाक्र , वाा तक वा सा्वाणक करणाऱ्या

वा ोवा ी कारवााई करण्यात आलली आ .
(२)

खर ना ी.

र्ाखा, सींमली पदाथा  गाींिा,
समाींिवारुध्द
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चींद्रपर जिहयात सन २०१७ मध्य आिपावातो दारुबींदी तसच एनडीपीएस या सदराखाली
दाखल झालया गुन्हया्या तपासात ननषपन्न झाल ना ी.

तसच पोलीस साीक्षक कायाा लय,

चींद्रपर वा चींद्रपर जिहयातील एका ी पोलीस ्ाण्याला सर्ी तक्रार प्रा्त ना ी.
(३) प्रश्न उद्ावात ना ी.
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.
(५) प्रश्न उद्ावात ना ी.
___________
ननाांबबत िेार दहराााा िाधव याांची चौिशी िरण्यािरीता नेमाेया
चौिशी समीतीचे िाम अपूरूणा  असयाबाबत
(१७)

९८०३६ (०६-०१-२०१८).

श्री.योगुेश सागुर (चारिोपूर), डॉ.भारती ाव्हे िर (वसोवा),

श्री.सांिय िेळिर ( ाणे), अॅड.आलशष शेाार (वाांद्रे पूरजश्चम), अॅड.पूररागु अळवणी (ववाेपूरााे),
श्री.प्रशाांत

ािूर (पूरनवेा), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), िॅ्टन आर.तलमा सेवन (सायन-

िोळीवाडा), श्री.राि पूरुरोदहत (िुााबा) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) िलर त रालाल िाावा ्ाण मध्यवाती काराग ृ ात सकाक्षक ससताना काराग ृ ातील मत ला
कमा चाऱ्याींचा लककगक छ

कयामु

त्याींना ननलींबबत करुन या प्रकरणाकररता तक्रार ननवाारण

सलमती स्थापन करण्यात आली ससन या सलमतीन गत आ् मत न्याींपासन सदयाप कोणती ी
चौकर्ी पणा  कलली नसयाची बाब तदनाींक २८ ऑगस््, २०१७ रोिी वाा त्या सुमारास
ननदर्ा नास आल आ ,

खर आ

काय,

(२) ससयास, या सलमतीन ननलींबबत िलर्या चौकर्ीसा् दस
ु -याींदा मुदतवााढ घतली,
खर आ

ी

काय,

(३) ससयास, सदयापपयांत सदर चौकर्ीत काय ननषपन्न झाल आ
कारवााई करण्यात आली वाा यत आ ,

वा त्यानुसार पुढ कोणती

(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०४-२०१८) : (१), (२) वा (३) बाबत श्रीम.सश्वाती दोरि, सनतरर त
पोलीस आयु त, मुींबई याीं्या सध्यक्षतखाली नमण्यात आलया िवााागीय चौकर्ी सलमतीन

स वााल र्ासनास सादर कला आ . तथािप, श्री.त रालाल िाावा, (ननलींबबत) सकाक्षक, ्ाण
मध्यवाती काराग ृ

याींनी सलमतीची वाैातबाबत मा.उ्च न्यायालया्या ननणा या्या िवारोाात

सन्मा. सवााा ्च न्यायालय यथ िवार्र् रिा याकचका दाखल कली आ . सदर प्रकरण सन्मा.
सवााा ्च न्यायालय यथ प्रलींबबत आ .
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.
___________
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मेहिर (जि.बुाढाणा) येथीा पूरऱहाड िोधचांगु क्ाासेस्या लशक्षिाने
ववद्यार्थयाा ाा िबर मारहाण िेयाबाबत

(१८)

९८१९७ (०६-०१-२०१८).

डॉ.सांिय रायमुािर (मेहिर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) म कर (जि.बल
ु ढाणा) यथील पऱ् ाड कोकचींग

सन्माननीय मुख्यमांत्री

लासस्या एका लर्क्षकान िपण्यास पाणी

तदल ना ी म् णन एका िवादयार्थयाा ला का्न िबर मार ाण कयाची घ्ना मा
२०१७ मध्य वाा त्या दरम्यान घडली,

खर आ

ऑ ्ोबर,

काय,

(२) ससयास, या प्रकरणी स्थाननक पोलीस स्थानकाींत कोणत्या कलमान्वाय गुन् ा दाखल
करण्यात आला आ ,

(३) ससयास, दोर्ी लर्क्षकाींवार वा

लास चालकाींवार कोणती कारवााई कली वाा करण्यात यत

आ ,
(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०४-२०१८) : (१)
म कर यथील पऱ् ाड कोचीींग
घ्ना घडलली ना ी. सदर

खर ना ी.

लास माील लर्क्षकान िवादयार्थयाा स मार ाण कयाची

लास्या लर्क्षका्या चालकान िवादयार्थयाा  स मार ाण कयाची

घ्ना घडलली आ .
(२) लर्क्षकान कलया तक्रारीस सनुसरुन त्या्या चालका िवारुध्द पोलीस स््र्न म कर यथ
सप.क्र.२९८/१७ कलम ३२४, ५०४, ५०६ ाादीं िवा प्रमाण गुन् ा दाखल करण्यात आला आ .

(३) आरोपी िवारुध्द दोर्ारोपत्र क्र.११८/१७ तद.३/११/२०१७ सीसीनीं.२५८/१७ तद.४/११/२०१७ सन्वाय
न्यायालयात कस दाखल कली ससन प्रकरण न्यायप्रिवाष् आ .
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________
बँि ऑफ महाराष्ट्र ्या खामगुाव (जि.बुाढाणा) येथीा र्ारोड येथीा ग्राहि सेवा िेंद्र
चाािाांनी खातेदाराांना ााखो रूपूरयाांना फसववयाबाबत

(१९)

९८२०५ (०६-०१-२०१८).

डॉ.सांिय रायमुािर (मेहिर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बँक ऑ

सन्माननीय मुख्यमांत्री

म ाराषर ्या खामगावा (जि.बल
ु ढाणा) यथील घारोड यथील ग्रा क सवाा केंद्र

चालकाींनी खातदाराींना लाखो रूपयाींना
सुमारास ननदर्ा नास आल आ ,

सिवायाच तदनाींक १६ ऑ ्ोबर, २०१७ रोिी वाा त्या

खर आ

काय,

(२) ससयास, या प्रकरणी र्ासनान चौकर्ी कली आ

काय,

(३) ससयास, चौकर्ीत काय आढ न आल वा तदनुसार दोर्ीींवार कोणती कारवााई करण्यात
आली वाा यत आ ,

(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०४-२०१८) : (१)
(२) वा (३) बँक ऑ
या्यािवारुध्द

खर आ .

म ाराषर, र्ाखा खामगाींवा, चा BCA एिीं्, रा.घारोडा, ता.खामगावा

क याा दीन

कलया

तक्रारीस

सनुसरुन

पोलीस

स््र्न

त वारखड

यथ

सप.क्र.१९१/२०१७ कलम ४२०, ४१८, ४०९, ४०३ ाादीं िवा प्रमाण गन्
ु ा दाखल करण्यात आला
आ . गुन्हया्या तपासात आरोपीस तद.२६/१०/२०१७ रोिी स्क करण्यात आली ससन त्याचा
ररमाींड घऊन गुन्हयात वाापरलल

ल रॉननक पॉस मलर्न वा

तर सात त्य ि्त कल आ .

सध्या आरोपी न्यायालयीन का्डीमध्य आ . गुन् ा पोलीस तपासावार आ .
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________
अण्णासाहे ब पूराटीा आधथा ि वविास महामांडळािडून ििा  र्ेताेया
ााभार्थयाांचे व्याि माफ िरण्याबाबत

(२०)

९८३३० (२६-०२-२०१८).

अॅड.गुौतम चाबि
ु स्वार (वपूरांपूररी) :

सन्माननीय िौशय

(१) सण्णासा ब पा्ील आकथा क िवाकास म ामींड ाकडन रू.१० लाख

त या मयाा दपयांत किा 

वविास व उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :घतलया लााार्थयाांच व्याि मा
वाा त्या सम
ु ारास घतला आ ,

करण्याचा ननणा य र्ासनान तदनाींक १० ऑगस््, २०१७ रोिी
खर आ

काय,

(२) ससयास, सामाजिक न्याय वा िवार्र् स ाय्य िवााागाींतगा त रु.१० लाख मयाा दपयांत किा 
घतलया लााार्थयाांच म ामींड ामा ा  त व्याि ी मा
आ ,

ी खर आ

काय,

करण्याची काया वाा ी करण्यात यणार

(३) ससयास, उपरो त प्रकरणी र्ासनान कोणती काया वाा ी कली वाा करण्यात यत आ ,
(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. सांभािी पूराटीा-ननाांगुेिर (२६-०४-२०१८) :(१)
(२)

खर ना ी

खर ना ी

(३) प्रश्न उद्ावात ना ी
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी
___________
गुडधचरोाी, गुोंददया व चांद्रपूरूर या तीन जि्याांतीा ११८९ गुावाांनी
नक्षावाद्याांना गुावबांदी िेाी असयाबाबत

(२१)

९८४५८ (०६-०१-२०१८).

श्री.डड माीिािन
ूा  रे ड्डी (रामटे ि), श्री.रािु तोडसाम (अणये),

श्री.सुधािर दे शमुख (नागुपूरूर पूरजश्चम), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पूरजश्चम), श्री.बाळासाहे ब
मरु िुटे

(नेवासा), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सनु ना लशांदे (वरळी) :

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

िवा.स. ४२० (16)

(१) नक्षलवाादा्या सम

उ्चा्नासा् गडकचरोली, गोंतदया वा चींद्रपर या पवाा  िवादााा तील तीन

जिहयाींतील ११८९ गावााींनी नक्षलवाादयाींना गावाबींदी कली ससयाच मा
मध्य वाा त्या दरम्यान ननदर्ा नास आल आ ,

खर आ

ऑ ्ोबर, २०१७

काय,

(२) ससयास, यामध्य गडकचरोली जिहयातील सवााा काक १०३६ गावााींचा समावार् आ , तर
चींद्रपर ८० वा गोंतदया जिहयातील ७३ गावााींचा समावार् आ ,
(३) ससयास, सदर

ी खर आ

काय,

गावााींना र्ासनाकडन कोणती मदत दण्यात आली वा त्याकरीता कोणती

काया वाा ी करण्यात आली वाा यत आ ,
(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०४-२०१८) : (१) वा (२)
जिहयातील

१२००

गावााींनी

नक्षलवाादयाींना

ोय,

गावाबींदी

खर आ . पवाा  िवादााा तील तीन
कली

आ .

त्यामध्य

गडकचरोली

जिहयातील १०४७, गोंदीया जिहयातील ७३ वा चींद्रपर जिहयातील ८० गावााींचा समावार् आ .
(३) नक्षलवाादयाींना गावाबींदी कलया गावााींना र्ासन ननणा य क्र.ग्रापप्रो २००३/प्र.क्र.७१/कायाा  १४
तद.३०.१०.२००३ नुसार रुपय २ लक्ष मदत दण्यात यत

ोती. त्यानींतर डडसेंबर,२००६ मध्य

र्ासन ननणा य क्र. ग्रापप्रो २००६/प्र.क्र.६१/कायाा  १४ तद.२६.१२.२००६ नस
ु ार ३ लक्ष ऐवाढा ननाी

मदत दण्याची तरतद कली आ . गडकचरोली, गोंतदया, चींद्रपर या नक्षलग्रस्त जिहयातील
नक्षलग्रत गावााींमध्य गावाबींदी कलया एकण १२०० गावााींपक
ै
१०२८ गावााींसा् २७,०३,००,०००/ननाी मींिर करण्यात आला आ .
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.
___________
वेिोाी वणी (जि.चांद्रपूरूर) क्षेत्रातीा एिमेव र्ुग्र्ूस क्षेत्रीय
िाया शाळे मधन
ू किां मती साम्रगुीची चोरी झायाबाबत

(२२)

९८५१४ (०६-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) वाकोली वाणी (जि.चींद्रपर) क्षत्रातील एकमवा घुग्घस क्षत्रीय काया र्ा मान का ी सज्ञात
चोराींनी दोन लाख रुपयाीं्यावार ककीं मत ससलया म त्वाा्या सामग्रीची चोरी कयाच मा
ऑ ्ोबर, २०१७ मध्य वाा त्यादरम्यान ननदर्ा नास आल आ ,

खर आ

(२) ससयास, सदर

काय,

चोरी प्रकरणी र्ासनान चौकर्ी कली आ

काय,

(३) ससयास, चौकर्ीत काय आढ न आल वा तदनुसार पुढ कोणती काया वाा ी करण्यात
आली वाा यत आ ,

(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?

िवा.स. ४२० (17)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०४-२०१८) : (१)

खर आ .

(२) वा (३) तदनाींक ११/११/२०१७ च ०३.०० वाा दरम्यान एरीया वाका र्ॉप वाकोली, घुग्घस यथ
्वालल सामान २ नग

ाऊिीींगपॉवार १०० जिपीएम लोखींडाच ककीं मत रु. १२,०००/-, १ नग

स््ीलचा सॉ्् ८० एमएम ६/८० ककीं मत रु.२,००,०००/-, १ नग एमएसब् ६

ींच लोखींडाचा

ककीं मत रु.१५००/-, ६ नग लोखींडी एींगल ककीं मत रु.३६,००/- ससा एकण रु.२,१७,१००/-चा माल
कोणीतरी सज्ञात आरोपीींनी चोरुन नला आ

सर्ी तक्रार तद.१२/११/२०१७ रोिी लस यरर्ी

गाडा न तदली आ . त्यावारुन पो.स््. घुग्घस यथ सप.क्र.६६१/२०१७ कलम ३७९, ३४ ाादिवा
सन्वाय गन्
ु ा दाखल आ . याप्रकरणी ३ आरोपीींना

तद.१२/११/२०१७ रोिी वा एका आरोपीस

तद.१३/११/२०१७ रोिी स्क करण्यात आली वा त्याीं्याकडन रु.२,१५,०००/- चा मुद्दमाल ि्त
करण्यात आला आ . सदर गुन् ा तपासावार आ .
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________
भद्रावती (जि.चांद्रपूरूर) येथीा पूरोाीस

ाण्या्या पूररीसरामधीा दगु
ु ाा  माते्या

मांददरातीा िाचेची दानपूरेटी चोरीाा गुेयाची र्टना

(२३)

९८५२१ (०६-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ाद्रावाती (जि.चींद्रपर) यथील पोलीस ्ाण्या्या परीसरातील झींझ् ननप्ारा केंद्रा्या
िागत
ु ाा  मात्या मींतदरातील काचची दानप्ी सज्ञात चोरट्याींनी चोरून नयाची घ्ना
ृ दग
मा

ऑ ्ोंबर,२०१७ मध्य वाा त्यादरम्यान घडयाच ननदर्ा नास आल आ ,

(२) ससयास, सदर

चोरीबाबत र्ासनान चौकर्ी कली आ

खर आ

काय,

काय,

(३) ससयास, चौकर्ीत काय आढ न आल वा तदनुसार र्ासन स्तरावार कोणती

काया वाा ी

करण्यात आली वाा यत आ ,

(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०४-२०१८) : (१)

खर आ .

(२) वा (३) तद.३०/०९/२०१७ वा १/१०/२०१७ ्या मध्यरात्री मींतदराची काच्या णखडक च
उघडन दान प्ीतील ६ त ७

ीं्रलॉक

िार रुपय चोरीस गयान पोलीस स््र्न ाद्रावाती यथ सज्ञात

आरोपी िवारुध्द तद.१/१०/२०१७ रोिी सप.क्र.९४९/२०१७ कलम ४५७, ३८० ाादीं िवा सन्वाय गन्
ु ा
नोंद करण्यात आला.सदर प्रकरणी

चोरीची पाश्वाा ामी ससलया एका आरोपीन सन्य

गुन्हया्या तपासात मींतदरात चोरी कयाच कबुल कल. त्या्याकडन रु.३,५००/ रोख र कम
ि्त करण्यात आली. सदर आरोपीस न्यायालयाच आदर्ान न्यायालयीन को्डी ररमाींड मध्य
जि ा काराग ृ , चींद्रपर यथ ्वाल आ . प्रकरण न्यायप्रिवाष् आ .
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________

िवा.स. ४२० (18)
अिोाा जि्यात चोऱया, खून, दरोडा, ाुटमारी्या र्टनाांमध्ये वाढ झायाबाबत
(२४)

९८८३६

(०६-०१-२०१८).

श्री.गुोवधा न

शमाा  (अिोाा

पूरजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सकोला जिहयात मागील का ी मत न्याींपासन चोऱ्या, खन, दरोडा, ल्
ु मारी्या सनक
घ्ना घडयाच मा
आ

स््ें बर, २०१७ मध्य वाा त्या दरम्यान ननदर्ा नास आल आ ,

खर

काय,

(२) ससयास, या प्रकरणी पोलीसाींकडन दल
ा 
ु क्ष
मोठ्या प्रमाणावार वााढ

ोत ससन मा

ोत ससयान तदवासेंतदवास या घ्नाींमध्य

स््ें बर, २०१७ मध्य वाा त्या दरम्यान १७ तदवासाींत

एकण १५ चोऱ्या झायान सवाा सामान्य नागररकाींमध्य लातीच वाातावारण पसरलल आ ,
खर आ

ी

काय,

(३) ससयास, उ त प्रकरणी र्ासनान चौकर्ी कली आ
वा तदनुसार चोरी, खन, दरोडा, ल्मारी्या

काय, चौकर्ीत काय आढ न आल

ोणाऱ्या घ्ना रोखण्यासा् वा दोर्ीींना लवाकरात

लवाकर लर्क्षा करण्यासा् र्ासनान कोणती उपाययोिना कली वाा करण्यात यत आ ,
(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०४-२०१८) : (१) वा (२) सकोला जिहयात मा
स््ें बर २०१७ मध्य मा

िानवाारी २०१७

िानवाारी २०१६ त स््ें बर २०१६ या तल
ु नात्मक का ापक्षा चोरी या

सदरात-३६ गन्
ु हयात घ् झाली आ . खन
ु या सदरात १ गन्
ु हयाची घ् झालली आ .
लु्मारी (िबरी चोरी) या लर्र्ा काखाली +०४ न गुन्हयात सपर्ी वााढ झालली आ .
स. क्र.

गुन् याचा प्रकार

मा

िानवाारी त स््ें बर २०१६

दाखल गन्
ु

उघड गन्
ु

१

चोरी

४५८

१६५

३

दरोडा

३

३

२

खन

४

२७

लु्मारी

स. क्र.

गुन् याचा प्रकार

१

चोरी

२

खन

३

दरोडा

४

लु्मारी

मा

४०
मा

२७
२३

िानवाारी त स््ें बर २०१७

दाखल गन्
ु

उघड गन्
ु

४२२

१४६

३

३

२६
४४

२५
२०

गलला

मुद्दमाल (रु.)
१३६८९१५
---

५१३००

१९३४९४

गलला

मुद्दमाल (रु.)

१९०९०८८
---

६५००

५६९२६१४

वासल

मुद्दमाल (रु.)
३९४४८९४
---

५१००००
५१२४५४

वासल

मुद्दमाल (रु.)

४५१२५४२
---

६५००

३६८८०६

स््ें बर २०१७ मध्य एकण ५९ चोरी्या घ्ना घडया ससन त्यापैक १८ गुन्

उघडक स आणन ३३ आरोपीींना स्क करण्यात आली आ . त्याींचकडन चोरीस गलया माला
पैक ५,७०,८००/- रुपयाचा मुद्दमाल

स्तगत करण्याींत आलला आ .
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(३) चोरी, खन, दरोडा, ल्मारी्या गुन्हयाींना आ ा घालण्यासा् एकण १० सकाकारी वा ६०
कमा चारी एकण १७ पोलीस परोललींग मोबाईल व् ॅन वा २२ बब् मार्ा ल याव्दार परोलीींग करीत
आ त. िवािवाा गुन्हयातील आरोपी िवारुध्द सब
लर्क्षा

पुरावा गो ाकरुन दोर्ीींना लवाकरात लवाकर

ोण्याच ष्ष्ीन िवात त मद
ु तीत न्यायालयात दोर्ारोपपत्र सादर करण्यात यत.

मा

िानवाारी त स््ें बर २०१७ मध्य खालीलप्रमाण प्रनतबींाक काया वाा ी करण्याींत

आलली आ .
कलम १०९ सीआरपीसी-१६३, कलम ११० सीआरपीसी-६१२, कलम १२२ मपोका-३६ वा
कलम ५५ त ५७ मपोका-८८
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________

तळोिा (जि.रायगुड) येथीा हायिेा ला.या िांपूरनीचे ॲग्रो िेलमिसचे माा
ननयाा त िरतेवेळी अपूरहार िरणाऱयाांना अटि झायाबाबत
(२५)

९८९११ (०६-०१-२०१८).

श्री.सभ
ु ाष उफा  पूरांडडतशे

पूराटीा (अलाबागु) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) त ोिा (जि.रायगड) यथील

ायकल लल. या कींपनीन ॲग्रो कलमकसच सम
ु ार १ को्ी

६४ लाख रूपय ककीं मतीच १८० बॉ स लसनिें्ा क्रॉप कॉपो.लल. न्ययॉका  या कींपनीस िएनपी्ी
यथन ननयाा त करण्याकररता रान्सपो्ा  दवाार पा्िवाल ससता मालाचा सप ार करणाऱ्याींना स्क
करण्यात आली आ ,

खर आ

काय,

(२) ससयास, मालाचा सप ार करणाऱ्याींना स्क कयानींतर गन्
ु
कोणती कारवाा ा  कली वाा करण्यात यत आ ,

सन्वार्ण र्ाखन पढ
ु

(३) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०४-२०१८) : (१)

खर आ .

सदर घ्नबाबत न् ावाार्वाा पोलीस स््र्न (नवाी मींब
ु ई) यथ ग.ु र.नीं.७९/२०१७ ाादीं िवासीं

कलम ४०७, ४६५, ४६८, ४७१, ३४ स

म ाराषर सींघत्त गुन् गारी ननयींत्रण कायदा १९९९ च

कलम ३(१)(II) ३(२), ३(४) सन्वाय गुन् ा दाखल ससन ४ आरोपीींना स्क करण्यात आली
आ .

(२) आरोपीींनी गुन् ा कयाबाबत पुरावा लम न आयान मा.न्यायालय, सललबाग यथ मो का
स्पर्ल कस नींबर०४/२०१७, तद.१८/१२/२०१७ सन्वाय दोर्ारोपपत्र सादर करण्यात आल आ .
प्रकरण न्यायप्रिवाष् आ .
(३) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________

धुळे, नांदरु बार माथाडी मांडळात ाेखापूराा पूरदावर बनावट दस्ताऐविाद्वारे ननयुक्ती िेयाबाबत
(२६)

९८९७१ (०६-०१-२०१८).

श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागुपूररू दक्षक्षण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िामगुार
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(१) ाु , नींदरु बार माथाडी मींड ात लखापाल पदावार र्ातदर कुरर्ी याची ननयु ती खोट्या
दस्तऐवािा्या आाार करण्यात आली,

खर आ

काय,

(२) ससयास, उपरो त प्रकरणी पोलीस स्थानकात तक्रार नोंदिवाण्यात आली आ

काय,

(३) ससयास, तक्रारी्या सनर्
ु ींगान कोणती काया वाा ी कली वाा करण्यात यत आ ,
(४)

नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?

श्री. सांभािी पूराटीा-ननाांगुेिर (१२-०४-२०१८) : (१)
तथािप, श्री.कुरर्ी याींची ननयु ती

खर ना ी.

ी िवात त ारती प्रकक्रया राबवान झालली ना ी. या

ननयु तीबाबत ननवादन/तक्रारी प्रा्त झाया आ त

खर आ .

(२) वा (३) श्री.र्ादीर कुरर्ी याीं्या ननयु तीबाबत प्रा्त झालया ननवादन / तक्रारी्या
सनुर्ींगान कामगार आयु त याींनी, त्याींना पदावारुन सवाामु त ककीं वाा बडत ा 

करुन त्याींच

िवारुध्द कायदलर्र काया वाा ी करण्याच प्रस्तािवाल आ . कामगार आयु ताींनी प्रस्तािवालली

काया वाा ी, िवात त काया पध्दतीचा वा ननयमाींचा सवालींब करुन करण्यास र्ासनाची मान्यता
दण्यात आली आ .
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.
___________
म्हाळुांगुे एमआयडीसी (ता.खेड, जि.पूरुणे) मध्ये नवीन पूरोाीस
(२७)

९९२३९ (०६-०१-२०१८).

ाणे ननमाा ण िरणेबाबत

श्री.सुरेश गुोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म् ा ुीं ग एमआयडीसी (ता.खड, जि.पुण) मध्य ससलया ब ु राषरीय कींपन्या, तथील
कामगार, ननरननराळ्या ाागातन आलया सनक लोकाींच वााढत वाास्तव्य आदीींमु
ााींडण,
चोऱ्या, दरोड, खन यासार या गुन्हयाींच प्रमाण वााढलल आ ,
(२) ससयास, यामु

खर आ

काय,

स्थाननक लोकप्रनतननाीींनी र्ासनास कलया मागणी्या सनुर्ींगान

चाकण पोलीस ्ाणच िवााािन करून नवाीन म् ा ुीं ग एमआयडीसी पोलीस ्ाण ननमाा ण

करणबाबत वा त्याकररता िवािवाा सींवागाा तील पोलीस सकाकारी/कमा चारी याींची एकण ६२ पद
मींिर करण्याबाबतचा प्रस्तावा र्ासनाकड प्रलींबबत आ ,

खर आ

काय,

(३) ससयास, स्थाननक लोकप्रनतननाीीं्या मागणी्या सनुर्ींगान नवाीन म् ा ुीं ग एमआयडीसी
पोलीस ्ाण मींिुरी तसच कमा चारी ारती करण्याबाबत कोणती काया वाा ी करण्यात आली वाा
यत आ ,

(४) नसयास िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०५-२०१८) : (१) प्रस्तािवात म् ा ुीं ग एमआयडीसी (ता.खड, जि.पुण)
पोलीस ्ाणसींतग
ा  त सन २०१६ ्या तुलनत सन २०१७ मध्य चोरी, दख
ु ापत या गुन्हयाींमध्य
वााढ झालली आ

तथािप खुना्या गुन्हयामध्य घ् झालली आ . तसच सन २०१७ मध्य

दरोड्याचा ०१ गन्
ु ा घडलला आ .
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(२) वा (३) राज्य पोलीस दलामाील पदननलमा ती्या दस
ु ऱ्या ्््या्या प्रस्तावाामध्य पोलीस
साीक्षक, पुण ग्रामीण याीं्या आस्थापनवारील चाकण पोलीस ्ाण्याच िवााािन करुन नवाीन
म् ा ुीं ग एमआयडीसी पोलीस ्ाण ननमाा ण करण्याची बाब समािवाष् करण्यात आली आ .
सदर प्रस्तावा र्ासना्या िवाचारााीन आ .
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.
___________
आनांदनगुर पूरोाीस स्टे शन, उस्मानाबाद याांनी चोरी प्रिरणी िोणतीही िारवाई न िेयाबाबत.
(२८)

९९८७२ (०६-०१-२०१८).

डॉ.पूरांिि भोयर (वधाा ), श्री.चरण वार्मारे (तम
ु सर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) श्री.िवाक्रम सुयवा
ा  ींर्ी (रा.साींिा, ता.जि.उस्मानाबाद) याींनी त्याीं्या र्तातील सोयाबीनच पीक

गावाातील का ी गुींड व्य ती चोरुन नत ससयाची तक्रार पोलीस स््र्न, उस्मानाबाद यथ
कली

ोती,

खर आ

काय,

(२) ससयास, श्री. िवाक्रम सुयवा
ा  र्
ीं ी याींनी तक्रार करुन ी पोलीस ननरीक्षक, आनींदनगर पोलीस
स््र्न, उस्मानाबाद याींनी कोणती ी क याा द दाखल करुन घतली ना ी,

ी खर आ

काय,

(३) ससयास, या प्रकरणी श्री.िवाक्रम सुयवा
ा  ींर्ी याींनी जि ा पोलीस सकाक्षक, उस्मानाबाद
याींचकड तक्रार कली, त्यावार पोलीस सकाक्षक याींनी या प्रकरणी क याा द नोंदिवाण्याच आदर्

दऊन दखील आनींदनगर पोलीस स््र्न, उस्मानाबादच पोलीस ननरीक्षक याींनी क याा द नोंदवान
घतली ना ी,

ी खर आ

काय,

(४) ससयास, श्री.िवाक्रम सय
ा  ींर्ी याींनी तदनींतर आय.िी. औरीं गाबाद याींचकड तक्रार
ु वा
कयानींतर आनींदनगर पोलीस स््र्न, उस्मानाबाद मध्य क याा द नोंद कली परीं तु सदर
क याा दीमध्य िाणीवापुवाक
ा  त्रु्ी ्वायामु
क याा द नोंद करावाी लागली,

नवाीन तपास सकाकारी नमन सुाारीत कलमास

ी खर आ

काय,

(५) ससयास, या प्रकरणात पोलीस ननरीक्षक, आनींदनगर पोलीस स््र्न याींनी

लगिीपणा

कयाबद्दल त्याीं्यावार र्ासनान कोणती कारवााई कली वाा करण्यात यत आ ,
(६) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०४-२०१८) : (१)
(२) वा (३)

ोय,

खर आ .

खर ना ी.

सदर प्रकरणी क याा दी याींनी तद.२४/१०/२०१७ रोिी तदलया क याा दी्या सनुर्ींगान

आनींदनगर पोलीस स््र्न यथ गु.र.नीं. २४४/२०१७ ाा.दीं .िवा. कलम ३७९, ४४७, ३२३, ५०४, ३४
प्रमाण गुन् ा दाखल करण्यात आलला आ .

(४) सदर गन्
ु हया्या तपासात क याा दी याींनी तदलली क याा द खो्ी स्वारुपाची ससयाच
तपासात ननषपन्न झायान सदर गुन्हयाचा ‘ब’ वागा  स वााल मा. प्रथमवागा  न्यायालय,
उस्मानाबाद यथ दाखल करण्यात आलला आ .
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(५) सदर प्रकरणात पोलीस ननरीक्षक, आनींदनगर पोलीस स््र्न याींनी

लगिीपणा कयाच

तदसन आलला ना ी.
(६) िवालींब झालला ना ी.
___________
दे गुाूर (जि.नाांदेड) येथीा औद्योधगुि प्रलशक्षण सांस्थे्या इमारती्या हस्ताांतरणाबाबत
(२९)

१००१४६ (०६-०१-२०१८).

श्री.सुभाष साबणे (दे गुाूर) :

सन्माननीय िौशय वविास

व उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दगलर (जि.नाींदड) यथील औदयोकगक प्रलर्क्षण सींस्थ्या
मध्य पणा 

ोऊन सदर

(२) ससयास, कव् ा
(३) सदयापी

मारतीच औदयोकगक प्रलर्क्षण सींस्थकड

मारतीच बाींाकाम सन २०१६
स्ताींतर झाल आ

काय,

स्ताींतर करण्यात आल आ ,

स्ताींतर झाल नसयास र्ासनान या प्रकरणी चौकर्ी करून दोर्ीींवार कोणती

कारवााई कली वाा करण्यात यत आ ,
(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. सांभािी पूराटीा-ननाांगुेिर (१३-०४-२०१८) : (१) वा (२) दगलर, जि ा. नाींदड यथील
औदयोकगक प्रलर्क्षण सींस्थच बाींाकाम सन २०१६ मध्य पणा  झालल आ . तथािप सदर
मारतीच
(३)

स्ताींतरण औदयोकगक प्रलर्क्षण सींस्थकड सदयािप झालल ना ी.

दगलुर, (जि ा नाींदड) यथील औदयोकगक प्रलर्क्षण सींस्थच बाींाकाम सन २०१६ मध्य

पणा  झालल आ . तथािप, सदयजस्थतीत सदर

मारतीला िपण्या्या पाण्याची व्यवास्था कलली

ना ी, िवादयुतमी्र वा िवादयुत िोडणी सदयाप झालली ना ी, बाींाकामातील
काम िस, णखड याींना काचा बसिवाण, पुणा 
्युबलाई् बसिवाण, सींतगा त रस्त

मारतीस

तर ककरको

ल रीकल वाायरीींग करुन पींख वा

त्यादी काम लर्लक आ त. तसच प्रलर्क्षणार्थयाा ्या

सिु वााा सपण
ु ा  आ त. सदर काम पणा  करुन

मारत

तर

स्ताींतरीत करण बाबत काया कारी

सलायींता, सावाा िननक बाींाकाम िवाााग, दगलुर, जि.नाींदड याीं्याकड व्यवासाय लर्क्षण वा
प्रलर्क्षण

सींचालनालयामा ा  त सातत्यान पा्पुरावाा करण्यात यत आ .

(४) दगलुर यथ औदयोकगक प्रलर्क्षण सींस्थकररता िथ नवाीन
आल त्यात्काणी
बोडाा च

औदयोकगक प्रलर्क्षण सींस्थ्या आवाारामध्य तलींगना राज्य

ाय व् ो्ि

ल रीकलच पाच पोल

प्रलर्क्षणावा ी घातक ्रल ससत. त्यामु
पा्पुरावाा कयानींतर या पोलवारील
आया ससन आता कवा
कारणामु

ससयामु

मारतीच बाींाकाम करण्यात
लज रीसी्ी

ोत, ि या सींस्थतील प्रलर्क्षणार्थयाा ना

तलींगना राज्य

ाय्न्र्न वाायसा  मा

ल रीसी्ी बोडाा कड सतत

ऑ ्ोबर २०१७ सखर काढण्याींत

पोल उा ससन त सुध्दा लवाकरच काढण्यात यणार आ त. या

तसच वारील प्रश्न ााग क्रमाींक-३ मध्य नमद कलली काम सदयािप पणा  व् ावायाची
सदर

मारतीच

स्ताींतरण सदयािप झालल ना ी.
___________
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पूरुणे महानगुरपूरालािे्या वतीने ९०० सुरक्षा रक्षिाांची भरती खािगुी
े िेदारामाफा त िरण्यात आयाबाबत

(३०)

१००३५९ (०१-०१-२०१८).

श्री.वविय िाळे (लशवािीनगुर) :

सन्माननीय िामगुार

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) म ाराषर जि ा खािगी सरु क्षारक्षक मींड ा्या वातीन र्ासक य सस्थापनला आवाश्यक
सरु क्षा

रक्षकाींची

ारती

म ाराषर

बींानकारक करण्यात आल आ ,
(२)

ससयास,

पुण

खािगी

सरु क्षारक्षक

खर आ

काय,

म ानगरपाललक्या

वातीन

्कदारा्यामा ा  त करण्यात आली आ ,

९००

ी खर आ

आकाननयम
सुरक्षा

सन

रक्षकाींची

१९८१

सन्वाय

ारती

खािगी

काय,

(३) ससयास, सदर ननयमबाहयररत्या कलया ारतीबाबत म ाराषर सुरक्षा रक्षक आघाडी्या
वातीन लखी तक्रार करण्यात आली आ ,

ी खर आ

काय,

(४) ससयास, मदतननसाींना सुरक्षा रक्षकाची काम तदली िातात,

ी खर आ

काय,

(५) ससयास, खािगी ्कदार कींपन्याकडन मदतनीस वा सुरक्षा रक्षकाींना ककमान वातन
कायदा प्रमाण वातन दण्यात यत ना ी तसच कामगार कायदयाप्रमाण कोणत ी सुिवााा दण्यात
यत ना ी,

ी खर आ

काय,

(६) ससयास, सदर खािगी ्कदारावार वा ननयमबाहय ारती करणाऱ्या सकाकाऱ्याींवार काय
काया वाा ी करण्यात आली वाा यत आ ,
(७) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. सांभािी पूराटीा-ननाांगुेिर (०५-०४-२०१८) : (१) र्ासन ननणा य (उदयोग, ऊिाा  वा कामगार
िवाााग)

क्र.एसिीए-१५०६/प्र.क्र.९२/काम-५,

तद.८.११.२००६

सन्वाय

क्षत्र/उपक्रम/र्ासक य मींड /स कारी सींस्था/र्ासक य कायाा लय

सरकारी/ननमसरकारी

त्यादी त्काणी र्ासनान

स्थापन कलया सुरक्षा रक्षक मींड ातील सुरक्षा रक्षकाींची नमणक करणबाबत तसच मािी
सैननकाींची सरु क्षा रक्षक म् णन सरु क्षा रक्षक मींड ामध्य प्राथम्यान नमणक
करणबाबतची
ु
तरतद िवात त करण्यात आली आ .
(२)

पुण

म ानगरपाललकत े

खािगी

्कदारास

सुरक्षा

िवााागातील

सुरक्षा

रक्षकाीं्या

मदतीकररता ९०० सुरक्षा रक्षक मदतनीस पुरिवाण्याच काम दण्यात आल आ .

(३) प्रमुख सींघ्क, पुण जि ा म ाराषर सुरक्षा रक्षक आघाडी याींनी तद २९/९/२०१७ रोिी्या
पत्रान्वाय आयु त, पण
म ानगरपाललका याींना पण
म ानगरपाललकतील कींत्रा्ी सरु क्षा
ु
ु
रक्षकाीं्या नमणुक बाबत तक्रार कली आ

खर आ . पुण म ानगरपाललका व्यवास्थापनान

क िवायानुसार म ानगरपाललकन सुरक्षा रक्षकाींची ारती कली ना ी. सदर ारती सींबींकात
सुरक्षा रक्षकाींचा पुरवा्ा करणा-या सींस्थन / सलाकरणान त्याीं्या सकाकारात कली आ .
(४)

ोय, खर आ .

(५) वा (६) सरकारी कामगार सकाकारी, पुण याींनी तपासणी करुन कींत्रा्ी कामगार
सकाननयम, १९७० चा ाींग कयाबाबत पुण म ानगर पाललकस वा वातन प्राान सकाननयम,

१९३६, कींपनी कामगार सकाननयम, १९७०, समान वातन सकाननयम १९७६, म ाराषर वा सा मन

िवा.स. ४२० (24)
लमनीमम

ाऊस रें ् सलाउन्सस

१९८३ या सकाननयमाचा ाींग कयाबाबत म.सैननक

ीं्ललिन्स प्रा.लल.या एिन्सीला तद २६/२/२०१८ रोिी कारण दाखवाा नो्ीस बिावालली ससन
याबाबत पुढील काया वाा ी ननयमानस
ु ार करण्यात यईल.
(७) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________

वडिी पूररीसरामध्ये (ता.राळे गुाांव, जि.यवतमाळ) अवैध धांदे सुरू असयाबाबत
(३१)

१००५६९ (०६-०१-२०१८).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गुाव) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वाडक परीसरामध्य (ता.रा गाींवा, जि.यवातमा ) आिुबािला १० त १५ खड ससन तथील
लोकाींची वाडक यथ वादा 

ोत ससन सकाका-याीं्या दल
ा  ामु
ु क्ष

या पररसरात सवाैा ाींद वा

ऑनलाईन लॉ्री्या नावाावार वारली म्का िुगार सराा स सरू
ु ससयाच तदनाींक ५ ऑ ्ोबर,
२०१७ रोिी वाा त्या सुमारास ननदर्ा नास आल आ ,

खर आ

(२) ससयास, याबाबत र्ासनान चौकर्ी कली आ

काय,

काय, चौकर्ीत काय आढ न आल वा

तदनुसार दोर्ीींवार तसच पोलीस सकाकारी दोर्ी आढ यास त्याींचवार कोणती कारवााई
करण्यात आली वाा यत आ ,

(३) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०४-२०१८) : (१) वा (२)
यतवामा

खर ना ी.

जिहयातील वाडक पररसरात कोणत ी सवाैा ाींद सुरु नसन लपन छपन सुरु

ससलया सवाैा दारु व्यवासायाींवार पोलीसाींनी मात ती काढन त्या आाार प्रचलीत कायदयान्वाय

सींबींाीतािवारुध्द कारवााई करण्यात आली आ . सवाैा व्यवासायाकड पोलीसाकडन कोणत ी
दल
ा  करण्यात आलल ना ी.
ु क्ष

सन २०१७ मध्य सवाैा दारु वा िुगार सींदााा त खालीलप्रमाण कसस दाखल कया आ त.

स.क्र.

प्रकार

एकण कसस एकण आरोपी

एकण दोर्ारोपपत्र

पोलीस प्रलींबबत

दाखल
१

दारुबींदी

१४५

१५१

११४

३१

२

िुगार

२०

४०

१८

२

(३) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________

राज्यात िातीय दहांसाचारा्या र्टनाांना प्रनतबांध िरण्याबाबत
(३२)

१००८५२ (०६-०१-२०१८).

श्री.प्रशाांत

ािूर (पूरनवेा), श्री.समीर िुणावार (दहांगुणर्ाट),

अॅड.आलशष शेाार (वाांद्रे पूरजश्चम), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पूरजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात मागील तीन वार्ाा त िातीय त स
ीं ाचाराीं्या २७० घ्ना घडया ससयाच मा
िुलै, २०१७ मध्य वाा त्या दरम्यान ननदर्ा नास आल आ ,

खर आ

काय,

िवा.स. ४२० (25)
(२) ससयास, सन २०१६ मध्य ६८, सन २०१५ मध्य ६८, सन २०१४ मध्य ९७ िातीय
त स
ीं ाचारा्या घ्ना घडया आ त,

ी खर आ

काय,

(३) ससयास, राज्यातील या िातीय त स
ीं ाचारा्या घ्नाींना प्रनतबींा करण्याबाबत र्ासनान
कोणती काया वाा ी कली वाा करण्यात यत,
(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०४-२०१८) : (१) वा (२) म ाराषर राज्यात मागील तीन वार्ाा त िातीय
त स
ीं ाचारा्या घ्न्या सनर्
ु ींगान सन २०१६ मध्य ५७, २०१५ मध्य ८०, वा २०१४ मध्य ७६
सस एकण २१३ गुन्

दाखल आ त.

(३) राज्यात िातीय सलोखा राखण्याबाबत मागा दर्ा क सुचना वा िातीय सलोखा
काया पध्दतीबाबत

राज्यातील

सवाा 

पोलीस

आयु त

वा

पोलीस

सकाक्षक

ाता ण्या्या
याींना

पोलीस

म ासींचालक, म ाराषर राज्य, मुींबई याींनी पररपत्रकान्वाय सच
ु ना ननगा लमत कया आ त. तसच
पोलीस लमत्र सलमती्या

बै्का घऊन िातीय

सलोखा

राखण्याबाबत सवाा  सींबा
ीं ीताींना

पररपत्रकान्वाय सुचना दण्यात आया आ त.
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________

राधानगुरी व भद
ु रगुड तााक्
ु यामध्ये (जि.िोहापूररू ) प्रामख्
ु याने रालशवडे
बुद्रि
ु व वपूरांपूरळगुाव बु. येथे पूरोाीस स्टे शन आऊट पूरोस्ट िरण्याबाबत

(३३)

१०१०१५ (०६-०१-२०१८).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगुरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) रााानगरी वा ाुदरगड तालु यामध्य (जि.को ापर) प्रामु यान रालर्वाड बुद्रक
ु वा िपींप गावा
ब.ु यथ पोलीस स््र्न आऊ् पोस्् करण्याची मागणी मा.मु यमींत्री वा राज्यमींत्री, ग ृ

याींचकड स्थाननक लोकप्रनतननाीींनी पत्रानुसार तदनाींक २२ ऑगस््, २०१७ रोिी वाा त्या सुमारास
कली आ ,

खर आ

काय,

(२) ससयास, रााानगरी वा ाुदरगड

दग
ा  वा डोंगरा
ु म

ोण गरिच ससयान सदर ु त्काींणी आऊ् पोस््
कली वाा करण्यात यत आ ,

तालुक ससन पोलीस आऊ् पोस््

ोणबाबत र्ासनाकडन कोणती काया वाा ी

(३) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०५-२०१८) : (१)
(२) मा.लोकप्रनतननाी याीं्या तदनाींक

खर आ .
२२.०८.२०१७ ्या ननवादना्या सनर्
ु ींगान पोलीस

म ासींचालक, म ाराषर राज्य, मब
ुीं ई याींना स्वायींस्पष् सलाप्राय सादर करणबाबत क िवाण्यात
आल आ . पोलीस म ासींचालक, म ाराषर राज्य, मुींबई याीं्याकडन मात ती प्रा्त
पुढील आवाश्यक ती काया वाा ी करण्यात यईल.
(३) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________

ोताच

िवा.स. ४२० (26)
नागुपूरुर जि्यातीा बुटीबोरी येथीा एम.आय.डी.सी. पूरोाीस स्टे शन पूरररसरातीा व बेाा
पूरोाीस स्टे शन पूरररसरातीा अवैध धांद्याबाबत

(३४)

१०१०७७ (०६-०१-२०१८).

श्री.सलमर मेर्े (दहांगुणा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपुर जिहयातील बु्ीबोरी एम.आय.डी.सी. पोलीस स््र्न पररसरातील औदयोगीक
पररसर वा बला पोलीस स््र्न पररसरात सवाैा ाींद मोठ्या प्रमाणात सुरु ससयाच मा
ऑ ्ोंबर, २०१७ मध्य वाा त्या दरम्यान ननदर्ा नास आल,

खर आ

काय,

(२) ससयास, सदर पररसरात िागोिागी मोठ्या प्रमाणावार सट्टा केंद्र, सवाैा दारु िवाक्र ,
लाखों्या उलाढाली याींमु
करण्यात यणार आ

स्थानीक पोलीसाींस

काय,

डी.वााय.एस.पी. ब्
ु ीबोरी याींची ी चौकर्ी

(३) तसच सींपणा  प्रकरणाची चौकर्ी करण्यात आली आ

काय,

(४) ससयास, चौकर्ीत काय आढ न आल वा तदनुसार सवाैा ाींद चालिवाण्या-याींवार तसच
दोर्ी पोलीस कमा चारी/सकाकाऱ्याींवार कोणती कारवााई करण्यात आली वाा यत आ ,
(५) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०४-२०१८) : (१) वा (२)

खर ना ी. तथािप का ी वात्ृ तपत्रात प्रलसध्द

बातमी्या आाार सींबींाीत सकाकाऱ्याींना उकचत काया वाा ी्या सचना दण्यात आया आ त.
मा

ऑ ्ोबर २०१६ सखर दारुबींदी या सदराखाली २४६ गन्
ु

रु.३२,३६,३३३/गुन्

त या ककीं मतीचा माल ि्त झाला. तर मा

दाखल झाल तर रु.१,१७,०९,९८७/-

दाखल झाल तर

ऑ ्ोबर २०१७ सखर ३७२

त या ककीं मतीचा माल ि्त झाला. २०१७ मध्य

सवाैा व्यवासायािवारोाात वा ोवा ी प्राावाी िवार्र् मोत म राबवान काया वाा ी करण्यात आली
आ . त्यामु

सकाकाऱ्याींिवारोाात चौकर्ी प्रस्तािवात ना ी.

(३) प्रश्न उद्ावात ना ी.
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.
(५) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________

फुासावांगुी (ता.महागुाांव, जि.यवतमाळ) येथे पूरोाीस चौिी सरू
ु िरण्याबाबत
(३५)

१०२१०८ (०६-०१-२०१८).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

ु लसावाींगी (ता.म ागाींवा, जि.यवातमा ) यथ पोललस चौक सरू
ु करण्याबाबत मा

२०१७ पासन

स्थाननक

लोकप्रनतननाीनी

ननवादनादवाार िवानींती कली आ ,

खर आ

वाारीं वाार मा.ग ृ राज्यमींत्री
काय,

(२) ससयास, या ननवादनानस
ु ार र्ासनान ननणा य घतला आ

काय,

(३) ससयास, त्याच स्वारूप काय आ ,

(४) सदयाप ननणा य घतला नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?

(ग्रामीण)

माचा ,

याींना लखी

िवा.स. ४२० (27)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०५-२०१८) : (१)
(२) वा (३) पोलीस साीक्षक, यवातमा

खर आ .
याींनी त्याीं्या आस्थापनवारील उपलब्ला मनुषयब ातन

ु लसावाींगी (ता.म ागाींवा, जि.यवातमा ) यथ कायमस्वारुपी पोलीस चौक ननमाा ण कली ससन

त्यासा् पोलीस कमा चाऱ्याींची नमणक करण्याबाबतची काया वाा ी सरु
ु आ .
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________

अण्णासाहे ब पूराटीा आधथा ि वविास महामांडळािडून ििा  लमळण्याबाबत
(३६)

१०२४४९ (१०-०१-२०१८).

श्री.ज्ञानराि चौगुुाे (उमरगुा) :

सन्माननीय िौशय

वविास व उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सण्णासा ब पा्ील आकथा क िवाकास म ामींड ाकडन सन २०१६-१७ या आकथा क वार्ाा त बीि
ााींडवाल योिनसींतगा त ८० लााार्थयाांना प्रत्यक ५ लाख रुपय किा  पुरवा्ा करण्याच उतद्दष्
ोत,

खर आ

काय,

(२) ससयास, वार्ा ाराचा कालावााी लो्न ी सींबींकात कायाा लयाला
आलल ना ी,
(३)

खर आ

उतद्दषट्य पार करता

काय,

ससयास, सदर लााार्थयाांना किा पुरवा्ा करणबाबत स्थाननक लोकप्रनतननाीींनी वा

सामाजिक सींघ्नन र्ासनाकड पा्परु ावाा कला आ ,

खर आ

काय,

(४) ससयास, उ त प्रकरणी लााार्थयाांना किा पुरवा्ा करणबाबत र्ासनान कोणती काया वाा ी
कली वाा करण्यात यत आ ,

(५) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. सांभािी पूराटीा-ननाांगुेिर (१६-०४-२०१८) : (१)

खर ना ी.

सींपणा  म ाराषरासा् ४००० च उतद्दषट्य दण्यात आल आ .
(२)
(३)

खर आ .
खर आ .

(४) प्रा्त प्रकरणाींची तपासणी झालनींतर तात्का

काया वाा ी करुन किा  वाा्प कल आ .

(५) प्रश्न उद्ावात ना ी.
___________
उस्मानाबाद जि्यातीा भूिांपूरग्रस्त नागुररिाां्या समस्याांबाबत
(३७)

१०२४५८ (२१-१२-२०१७).

श्री.ज्ञानराि चौगुा
ु े (उमरगुा) :

पूरुनवा सन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उस्मानाबाद

जिहयात

तदनाींक

३०

ाकींपग्रस्ताींना लम ालया घराींच मालक
सकाकार वा

स््ें बर,

१९९३

रोिी

क (कींबाला), वाारसा

सन्माननीय भि
ू ां पूर
आलया

ाकींपातील

स्ताींतरण, खरदी-िवाक्र

तर ननगडडत व्यवा ार जि ाकाकारी स्तरावार ससयान सदर लााार्थयाांना िवािवाा

गैरसोयीचा सामना करावाा लागत आ ,

खर आ

काय,
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(२) ससयास, या प्रकरणी जि ाकाकारी, लातर याींनी तदनाींक १ ऑ ्ोबर, २०१७ रोिी एका
ननणा यादवाार सदर प्रकक्रयसींदााा त त सील वा ग्रामपींचायत स्तरावार सकाकार प्रदान कल आ त,
ी खर आ

काय,

(३) ससयास, त्यानुसार उस्मानाबाद जिहयातील ाकींपग्रस्त नागररकाीं्या घराींच मालक
क

स्ताींतरण, कबाल नोंदी, खरदी-िवाक्र आदी प्रकक्रयाींच सकाकार त सील वा ग्रामपींचायत

स्तरावार

प्रदान

करणबाबत

उमरगा-लो ारा

यथील

लोकप्रनतननाी

याींनी

जि ाकाकारी,

उस्मानाबाद याीं्याकड तदनाींक १२ ऑ ्ोबर, २०१७ रोिी वाा त्या सम
ु ारास लखी ननवादनादवाार
िवानींती कली आ ,

ी खर आ

काय,

(४) ससयास, उ त ननवादना्या सनर्
ु ींगान र्ासनान कोणती काया वाा ी कली वाा करण्यात
यत आ ,

(५) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. सांभािी पूराटीा-ननाांगुेिर (०६-०४-२०१८) : (१)
(२)

ोय.

(३)

ोय.

ोय.

(४) याप्रकरणी जि ाकाकारी लातर याींनी त लसल वा ग्रामपींचायत स्तरावार सकाकार प्रदान
कयाची बाब तपासन उस्मानाबाद जिहयाबाबत आवाश्यक तो ननणा य घण्याबाबतची काया वाा ी
सुरु आ .

(५) प्रश्न उद्ावात ना ी.
___________
फुाांब्री (जि.औरां गुाबाद) या तााुक्यातीा वडोदबािार येथून शासिीय ववतरण
प्रणााीचे ताांदळ
ू िाळ्या बािारात ववक्री िरीत असयाबाबत

(३८)

१०२६९० (०६-०१-२०१८).

श्री.अब्दा
ु सत्तार (लसाोड), श्री.अलमन पूरटे ा (मुांबादे वी),

श्री.अस्ाम शेख (माााड पूरजश्चम), श्री.आलसफ शेख (मााेगुाांव मध्य), श्री.डी.पूरी.सावांत (नाांदेड
उत्तर), प्रा.वषाा  गुायिवाड (धारावी) :
करतील काय :(१)

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

ु लींब्री (जि.औरीं गाबाद) या तालु यातील वाडोदबािार यथन र्ासक य िवातरण प्रणालीच ७

्न ५ ज वाीं्ल ताींद

काळ्या बािारात नत ससताना लसलोड ग्रामीण पोलीसाींनी मा

स््ें बर, २०१७ मध्य वाा त्या दरम्यान पकडल,

खर आ

काय,

(२) ससयास, या प्रकरणातील दोर्ीींवार कारवााई करण्याबाबत तसच ािवाषयात पुढ र्ासक य
ाान्य सर्ाप्रकार काळ्या बािारात िवाक्र

ोऊ नय यासा् िवार्र् खबरदारी घण्याबाबत

र्ासनान कोणती काया वाा ी कली वाा करण्यात यत आ ,
(३) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?

िवा.स. ४२० (29)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०४-२०१८) : (१)

ोय,

खर आ .

(२) सदर प्रकरणी तद.२६.०९.२०१७ रोिी लसलोड ग्रामीण पोलीस स््र्न यथ गु.र.नीं.

३८७/२०१७ सत्यावाश्यक वास्तु कायदा सकाननयम १९९५ च कलम ३ वा ७ प्रमाण गुन् ा दाखल
करण्यात आला आ .

सदर गुन्हयात एकण ३ आरोपीींना स्क करुन त्याीं्याकडन ताींद ु

वा

तर सात त्य

ससा एकण ७,३४,७२०/- रुपय ककीं मतीचा मुद्दमाल ि्त करण्यात आला आ . तसच,
प्रकारच र्ासक य ाान्य काळ्या बािारात िवाक्र सा् िात ससयाची मात ती प्रा्त
सींबींकातावार गन्
ु

सर्ा
ोताच

दाखल करुन काया वाा ी करण्यात यत.

(३) िवालींब झालला ना ी.
___________
शासकिय सेवेतीा तात्पूरुरती पूरदो्नती व ताांबत्रि खांडाबाबत
(३९)

१०३०३५ (०६-०१-२०१८).

श्री.अलमन पूरटे ा (मुांबादे वी) :

श्री.डी.पूरी.सावांत (नाांदेड उत्तर), प्रा.वषाा  गुायिवाड (धारावी),
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्ासनात कायमस्वारूपी पदोन्नती न दता ११ मत न्याकरीता दण्यात यणा-या तात्परु त्या
पदोन्नतीचा कालावााी समा्त झायावार आयोगाची मान्यता लम ाली नसयास एक ककीं वाा
दोन तदवासाींचा ताींबत्रक खींड दऊन पदावानत करण्याच र्ासन ाोरण आ ,

खर आ

काय,

(२) ससयास, ताींबत्रक खींड दऊन पदावानत कयानींतर्या कालावााीत लोकसवाा आयोगाकडन
ननवाडसचीस मान्यता प्रा्त झायामु
ननगा लमत कल िात ना ीत,

ताींबत्रक खींडा्या कालावााीच वातन ननजश्चतीच आदर्

ी खर आ

काय,

(३) नसयास, ताींबत्रक खींड क्षमािपत कयाच आदर् ननगा लमत कयानींतर ताींबत्रक खींडा्या
कालावााीची थकबाक सदा करण्याबाबत र्ासनाच ाोरण काय आ ,
(४) नसयास, ताींबत्रक खींडाच वा वातन ननजश्चतीच आदर् ननगा लमत कल िात नसयास
सींबींकाताींिवारुद्ध कोणती ी कारवााई कली िात ना ी,
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०४-२०१८) :(१)
(२)

ोय,

ी खर आ

काय,

खर आ .

ोय, ताींबत्रक खींड दऊन पदावानत कयानींतर्या कालावााीत लोकसवाा आयोगाकडन

ननवाडसचीस मान्यता प्रा्त झायामु
ननगा लमत कल िात ना ीत.

ताींबत्रक खींडा्या कालावााीच वातनननजश्चतीच आदर्

कारण ताींबत्रक खींडा्या कालावााीकरीता सींबींकात कमा चारी

पदावानती्या पदावार ससयान त्या कमा चाऱ्याच वातन
ननयम क्रमाींक १२ नुसार सदा

ा

म.ना.स.(वातन) ननयम, १९८१ माील

ोण सपक्षक्षत ससत.

(३) तात्पुरती सवाा ननयलमत करण्याबाबत आदर् झायास सींबकीं ाताींची तात्पुरत्या खींडाचा
कालावााी

ननयलमत

प्रयोिनासा्

र्ासन

झायान

पररपत्रक

त्याची

िवात्त

तात्परु त्या
िवाााग

तद.२४.०२.१९८६ नुसार िवाचारात घतली िात.

खींडाची

सवाा

ी

वातन

तद.०५.१२.१९८५

वा

र्ासन

ननजश्चती्या
र्ुध्दीपत्रक
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(४) तात्पुरत्या पदोन्नतीमाील खींडाचा कालावााी ननयलमत झायास सींबींकात कमा चाऱ्यान
िवात्त िवाााग, र्ासन पररपत्रक तद.०५.१२.१९८५ वा र्ासन र्ुध्दीपत्रक तद.२४.०२.१९८६ माील
तदलया िवाकपानुसार त्याींची वातन ननजश्चती, वातन ननजश्चतीच आदर् ननगा लमत करुन कली
िात. त्यामु

कोणािवारुध्द ी कारवााई करण्याचा प्रश्न यत ना ी.
___________

वणी व झरी तााक्
ु यातीा (जि.यवतमाळ) पूरोाीस स्टे शन हद्दीत अवैध धांदे सुरु असयाबाबत
(४०)

१०३२८७

(राळे गुाव) :

(०६-०१-२०१८).

श्री.सांजिवरे ड्डी

बोदिुरवार

(वणी),

डॉ.अशोि

उईिे

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वाणी वा झरी तालु यातील (जि.यवातमा ) पोलीस स््र्न

द्दीत सवाैा दारु िवाक्र ,

कोंबडीबािार वा सवाैा वाा तुक सुरु ससन
ा 
ु ी पोलीस प्रर्ासनाच याकड दल
ु क्ष
पोलीस यास सींरक्षण दत ससयाची मात ती मा
ननदर्ा नास आली आ ,

खर आ

ोत ससुन

नोव् ें बर, २०१७ मध्य वाा त्यादरम्यान

काय,

(२) ससयास, सदर तालु यात सवाैा व्यवासायामध्य सनक िन गुींतयान सनकाींच सींसार
उघड्यावार पडल आ त,

ी खर आ त काय,

(३) ससयास, सदर सवाैा व्यवासायाींस पात्ीं बा दणा-याींवार तसच सवाैा व्यवासायाींवार प्रनतबींा
करण्या्या ष्ष्ीन पोलीस प्रर्ासनान कोणती कारवााई कली वाा करण्यात यत आ ,
(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०४-२०१८) : (१) वा (२)
यवातमा

खर ना ी.

जिहयातील वाणी वा झरी तालु यात कोणत ी सवाैा ाींद सुरु नसन लपन

छपन सुरु ससलया सवाैा दारु व्यवासाय, कोंबड बािार वा सवाैा प्रवाासी वाा तक
ु वार

पोलीसाींनी मात ती काढन त्या आाार कायदर्ीर कारवााई करण्यात आली आ . सन २०१७
मध्य सदर दोन तालु यात दारुबींदी कायदयान्वाय ६७९ कसस उघडक स आणन ७२२
आरोपीींकडन १,६९,८८,३०९ रुपयाचा मुद्दमाल ि्त करण्यात आला आ . तसच कोंबड
बािारावार रड करुन ४ गुन्

उघडक स आणन १७ आरोपीींना स्क करुन ८,८३,२१० रुपयाचा

मुद्दमाल ि्त करण्यात आला आ . त्याचप्रमाण १३९३ सवाैा प्रवाासी वाा तक
ु ्या कसस
करण्यात आलया आ त.

सवाैा व्यवासायाला पोलीसाींकडन कोणत ी सींरक्षण दण्यात आलल ना ी.
(३) सवाैा दारुचा व्यवासाय करणाऱ्याीं िवारुध्द सन २०१७ मध्य कलम ९३ मुींबई दारुबींदी
कायदयान्वाय १०२ प्रनतबींाक कारवााई करण्यात आली आ , सवाैा िुगार व्यवासाय करणाऱ्या
िवारुध्द कलम ११० लसआरपीसी सन्वाय ११३ प्रनतबींाक कसस करण्यात आया आ त

त्याचप्रमाण सवाैा प्रवाासी वाा तक करणाऱ्या वाा नाींच परवाान ननलींबनाची कारवााईसा् ३५
प्रस्तावा सींबींाीताींकड पा्िवाण्यात आल आ .
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.
___________

िवा.स. ४२० (31)
रािगुुरुनगुर (ता.खेड,जि. रत्नाधगुरी) येथीा जिहा ्यायााय इमारतीची दरु वस्था झायाबाबत
(४१)

१०३३६८ (०६-०१-२०१८).

श्री.सुरेश गुोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) रािगुरुनगर (ता.खड, जि. रत्नाकगरी) यथील जि ा न्यायालय

मारतीला तड गल ससन

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ननचरावाा नी (ड्रनि लाईन) नादरु
ु स्त ससयान दरु वास्था झाली आ ,
(२) ससयास,

खर आ

काय,

मारत दरु
ु स्त करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननाीींनी तदनाींक ९ ऑ ्ोबर,

२०१७ रोिी वाा त्या सम
ु ारास लखी पत्रादवाार जि ा ननयोिन सकाकारी, पुण याींना क िवाल
आ ,

ी खर आ

काय,

(३) ससयास, स्थाननक लोकप्रनतननाीीं्या मागणी्या सनुर्ींगान रािगुरुनगर यथील जि ा
न्यायालय

मारती्या दरु
ु स्तीबाबत कोणती काया वाा ी करण्यात आली वाा यत आ ,

(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०४-२०१८) : (१) रािगुरुनगर ता. खड यथील जि ा न्यायालयाची
मारत

ी

रत्नाकगरी

जिहयामध्य

यत

ना ी. रािगुरुनगर,

न्यायालया्या आवारातील ड्रनि लाईन नादरु
ु स्त आ
(२)

ोय,

ता.खड,

खर आ .

जि.पुण

यथील

खर आ .

(३) स्थाननक लोकप्रनतननाीीं्या मागणी्या सनुर्ींगान काया कारी सलायींता,सावाा िननक बाींाकाम
उत्तर िवाााग, पुण याींना सावाा िननक बाींाकाम िवाााग, र्ासन ननणा य तद. १९ स््ें बर, २०१६
नुसार काया वाा ी करण्याबाबत जि ा ननयोिन सकाकारी, पुण याींनी तद. ६.११.२०१७ रोिी्या
पत्रान्वाय क िवाल आ .

(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________

मुांबईतीा पूरोाीसाां्या गुु्हे शाखे्या प्रमख
ु ाांनी मोटार वाहन चोरी,
सोनसाखळी व िबरी चोरी व दरोडा ववरोधी िक्ष बांद िेाेबाबत

(४२)

१०५२९३ (०७-०४-२०१८).

श्री.सांिय पूरोतनीस (िलाना), श्री.सदा सरवणिर (मादहम),

श्री.मांगुाप्रभात ाोढा (माबार दहा), श्री.प्रिाश फातपूरेिर (चें बूर), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती
नगुर), श्री.सुनना राऊत (ववक्रोळी), श्री.प्रतापूर सरनाईि (ओवळा माजिवडा) :
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ईतील पोलीसाीं्या गन्
ु

र्ाख्या प्रमख
ु ाींनी मा

सन्माननीय

िानवाारी, २०१८ मध्य वाा त्या

दरम्यान मो्ार वाा न चोरी, सोनसाख ी वा िबरी चोरी वा दरोडा िवारोाी कक्ष बींद कल आ त,
खर आ

काय,

(२) ससयास, त्याची कारण काय आ त,
(३) ससयास,
आली वाा यत आ ,

िवाााग बींद कल ससयामु

(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?

पयाा यी कोणती व्यवास्था ननमाा ण करण्यात

िवा.स. ४२० (32)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०५-२०१८) : (१)

खर ना ी.

मो्ार वाा न चोरी, सोनसाख ी वा िबरी चोरी वा दरोडा िवारोाी कक्ष बींद करण्यात आल
नसुन त्याची पुनरा  चना करण्यात आली आ .

(२) वा (३) मो्ार वाा न चोरी, सोनसाख ी वा िबरी चोरी वा दरोडा िवारोाी कक्ष
मालमत्ता कक्षा सींतगा त काया रत आ त. तसच, त्याींची काम
सींबींकात ससयान प्रर्ासक य सोयीसा् वाग

तीन ी कक्ष

ी मालमत्त्या गुन्हयाींर्ी

न ्वाता मालमत्ता कक्षा सींतगा त काया रत

करण्यात आल आ त.
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________

डोंबबवाी (ता.ियाण, जि. ाणे) येथीा डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर याां्या
वारसाची गुोळवाी येथीा िमीन बळिावयाचे प्रिरण
(४३)

१०५६१५

(१२-०४-२०१८).

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.ियांत

पूराटीा

(इस्ाामपूररू ), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गुाव), श्री.पूराांडुरां गु बरोरा (शहापूररू ), श्री.भास्िर िाधव

(गुुहागुर), श्री.ददपूरि चव्हाण (फाटण), श्री.वैभव वपूरचड (अिोाे), श्री.हसन मुश्रीफ (िागुा),
श्री.राणािगुिीतलसांह पूराटीा (उस्मानाबाद), श्री.सुरेश ााड (ििा त), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),

श्री.राहुा िगुतापूर (श्रीगुोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूरूर), श्रीमती सुमन पूराटीा (तासगुाव िव े महाांिाळ), श्रीमती ददवपूरिा चव्हाण (बागुााण) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) डोंबबवाली (ता.कयाण, जि.्ाण) यथील डॉ.बाबासा ब आींबडकर याीं्या वाारसाची गो वाली
यथील िमीन ब कावायाप्रकरणी तदनाींक २८ डडसेंबर, २०१७ रोिी वाा त्या सम
ु ारास मानपाडा
पोलीस ्ाण्यामध्य गुन् ा दाखल कलला आ ,

खर आ

काय,

(२) ससयास, उ त प्रकरणी र्ासनान चौकर्ी कलली आ

काय, चौकर्ीत काय आढ ु न

आल वा त्यानस
ु ार सदयापपयांत कोणती कारवााई कली वाा करण्यात यत आ ,
(३) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०५-२०१८) : (१)

ोय,

खर आ .

(२) सदर प्रकरणी मानपाडा पोलीस स््र्न, ्ाण र् र यथ गु. र. क्र. ७२०/२०१७, ाा.दीं .िवा.
कलम ४२०, ४४७, ४६५, ४६८, ४७१ स

सन.ु िाती वा सन.ु िमाती सत्याचार प्रनतबींाक

सकाननयम, १९८९ सुाारीत सकाननयम २०१५ च कलम ३(१)(f) प्रमाण गुन् ा दाख़ल करण्यात
आला आ .

नमुद

गुन्हया्या

तपासा्या

सनुर्ींगान

सदर

िागची

मोिणी

करुन

स वााल

लम ण्याकररता ाुमी सलालख कायाा लय, कयाण याींचकड पत्रव्यवा ार करण्यात आलला आ .

त्याींचकडुन सदर िागची ननजश्चती करुन तसच क याा दी याींचकड गन्
ु हया्या सनर्
ु ींगान सकाक
चौकर्ी करुन पुढील तपास करण्यात यत आ .
(३) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________

िवा.स. ४२० (33)

राज्य शासन सेवेतीा वगुा  ४ सवांगुाा तीा पूरदवीधर नसणाऱया िमा चाऱयाांना
लावपूरि-टां िाेखि पूरदावर पूरदो्नती लमळत नसयाबाबत
(४४)

१०७१२२ (०६-०४-२०१८).

श्री.वैभव वपूरचड (अिोाे), श्री.अजित पूरवार (बारामती),

श्री.राहुा िगुतापूर (श्रीगुोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूरूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य र्ासन सवातील वागा  ४ सींवागाा तील पदवाीार नसणाऱ्या कमा चाऱ्याींना तदनाींक ६ िुन,
२०१७ रोिी्या र्ासन ननणा यान्वाय ललिपक ्ीं कलखक पदावार पदोन्नती दता यणार ना ी,
खर आ

काय,

(२) ससयास, ब ृ न्मुींबई माील र्ासक य कायाा लयामाील सनक
ु ीं पातत्वाावारील सवाा िष्ता

यादीतील उमदवााराींसा् तसच ज्या कायाा लयाींनी स्वातींत्र सवाा प्रवार् ननयम तयार कलल आ त,
त्याींना सदरचा र्ासन ननणा य लाग ना ी,
(३) ससयास, या र्ासन ननणा यामु
सन्याय

ोणार आ ,

ी खर आ

ी खर आ

काय,

यापवाी्या पदवाीार नसणाऱ्या वागा  ४ कमा चाऱ्याींवार

काय,

(४) ससयास, याबाबत र्ासनान कोणती काया वाा ी कली वाा करण्यात यत आ ,
(५) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०५-२०१८) : (१) वा (२) र्ासन सकासचना तद. ०६.०६.२०१७ सन्वाय
ब ृ न्मुींबईबा रील

र्ासक य

कायाा लयातील

“ललिपक-्ीं कलखक”,

ारतीकररता सवााप्रवार् ननयम िवात त करण्यात आल आ त.

ग्-क

या

पदावारील

या सवााप्रवार् ननयमानुसार ग्-ड

माील पद ाारण करणाऱ्या उमदवााराींकररता ललिपक-्ीं कलखक या पदावारील पदोन्नतीसा्
“पदवाी”

ी र्ैक्षणणक स ा ता िवात त करण्यात आली आ .

र्ासन सकासचना तद. २१.०२.२०१८ सन्वाय ब ृ न्मुींबईतील र्ासक य कायाा लयातील “ललिपक्ीं कलखक”, ग्-क या पदावारील ारतीकररता सवााप्रवार् ननयम िवात त करण्यात आल आ त.

या सवााप्रवार् ननयमाींनुसार दखील ग्-ड माील पद ाारण करणाऱ्या उमदवााराींकररता ललिपक्ीं कलखक या पदावारील पदोन्नतीसा् “पदवाी”

ी र्ैक्षणणक स ा ता िवात त करण्यात आली

आ .
या दोन् ी सवााप्रवार् ननयमाींव्दार सस िवात त करण्यात आल आ

क , सदर सवााप्रवार्

ननयमाीं्या प्रलसध्दी्या तदनाींकापवाी सनक
ु ीं पा तत्वााव्दार ननयु तीसा् प्रनतक्षायादीत ससलया
उमदवााराींना “पदवाी”

ी स ा ता लाग

ोणार ना ी. मात्र, सदर दोन् ी सवााप्रवार् ननयम र्ासन

रािपत्रात प्रलसध्द झाया्या तदनाींकापासन सनक
ु ीं पा तत्वााव्दार ननयु तीसा् प्रनतक्षायादीत
नावा नोंदिवाण्याकरीता “पदवाी”

ीच र्ैक्षणणक स ा ता लाग ससल. तसच या दोन् ी सवााप्रवार्

ननयमाींत सर्ी ी तरतद करण्यात आली आ

क , ज्या र्ासक य कायाा लयाींनी ललिपक-

्ीं कलखक, ग्-क या पदाच सवााप्रवार् ननयम स्वातींत्रररत्या सकासकचत कल आ त, त्या
कायाा लयाींकररता उ त दोन् ी सवााप्रवार् ननयम लाग ससणार ना ीत,
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(३)

वा

(४)

“ब ृ न्मुींबईबा रील

(सवााप्रवार्) ननयम २०१७” प्रलसध्द

र्ासक य

कायाा लयातील

“ललिपक-्ीं कलखक”,

ग्-क

ोण्यापवाी ब ृ न्मुींबईबा रील र्ासक य कायाा लयातील ललिपक-

्ीं कलखक, ग्-क पदावारील ारती “ब ृ न्मुींबईबा रील र्ासक य कायाा लयातील “ललिपक्ीं कलखक”, ग्-क (सवााप्रवार्) ननयम १९९३” नस
ु ार करण्यात यत

ोती.

सन १९९३ ्या ननयमाींचा बदलत्या का ानस
ु ार तसच बदलत्या प्रर्ासक य गरिाींनुसार

आढावाा घण आवाश्यक
्ीं कलखक”, ग्-क

ोत.

त्यानुसार “ब ृ न्मुींबईबा रील र्ासक य कायाा लयातील “ललिपक-

(सवााप्रवार्) ननयम २०१७” िवात त करण्यात आल ससन, त्यामध्य

र्ैक्षणणक स ा ता, ननयु तीच प्रमाण आणण

तर सींबींकात स ा ता याबाबतीत नवाीन तरतदी

समािवाष् करण्यात आया ससन, ग्-ड मान ललिपक-्ीं कलखक पदावारील पदोन्नतीकररता
“पदवाी”

ी र्ैक्षणणक स ा ता िवात त करण्यात आली आ ,

(५) प्रश्न उद्ावात ना ी.
___________
ाणे येथीा पूरोाीस ववभागुात िाया रत असाेाा हवाादाराने फसवणुि
िरुन सात मदहााांसोबत ाग्न िेयाबाबत

(४५)

१०८०८९ (१२-०४-२०१८).

श्री.सुधािर िोहळे

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ्ाण यथील पोलीस िवााागात काया रत ससलला

(नागुपूरूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय

वाालदार सय
ा  ाींत कार्ीनाथ कदम यान
ु क

सवाणुक करुन सात मत लाींसोबत लग्न कल ससुन चौकर्ीसींती त सत्य ससयाच आढ ु न

आल आ
काय,

सस मींब
ु ई परमींड

३ च उपायु त सींिय लर्ींद याींनी क िवाल आ ,

(२) ससयास, सर्ाप्रकार पोलीस ससयाचा

ायदा घवाुन सनकाींची

वाालदारावार र्ासनान कोणती कारवााई कली वाा करण्यात यत आ ,

खर आ

सवाणुक करणाऱ्या सदर

(३) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०५-२०१८) : (१)

ोय,

खर आ .

(२) सदर प्रकरणी पोलीस नाईक सय
ा  ाींत कदम याींना तद. ०५.०१.२०१८ रोिी ननलींबबत
ु क
करण्यात आल आ . तसच, त्याींचिवारुध्द िवााागीय चौकर्ी सुरु करण्यात आली आ .
(३) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________
राज्यातीा “ि” वगुा  िमा चाऱयाां्या पूरदो्नतीववषयी ववधी व ्याय ववभागुाने ददाेाा साा
(४६)

११०४८५ (१९-०४-२०१८).

श्री.ददपूरि चव्हाण (फाटण), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गुाव),

श्री.शामराव ऊफा  बाळासाहे ब पूराटीा (िराड उत्तर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

िवा.स. ४२० (35)
(१)

राज्य र्ासनान “क” वागा  कमा चाऱ्याीं्या पदोन्नती्या सींदााा त काढलला तदनाींक २५ म

२०१४ रोिीचा र्ासन ननणा य रद्द करुन मा.उ्च न्यायालयान तदनाींक ४ ऑगस््, २०१७
रोिी्या ननकालादवाार पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द कयाच मा.उ्च न्यायालया्या तदनाींक ४
ऑगस््, २०१७ ्या ननणा यास १२ आ्वाड्याची स्थकगती दण्याबाबत सथवाा पररजस्थती िैस थ
्वाण्याबाबत कोणत ी आदर् पाररत न कयान खुया प्रवागाा तील कमा चाऱ्याींना पदोन्नती
दण्यात कोणती ी वाैााननक सडचण ननमाा ण
तदला आ ,

खर आ

ोणार ना ी ससा सला िवााी वा न्याय िवााागान

काय,

(२) ससयास, िवााी वा न्याय िवााागान तदलया उपरो त सयानस
ु ार र्ासन ख
ु या
प्रवागाा तील कमा चाऱ्याींना पदोन्नत्या दणार आ ,

ी खर आ

काय,

(३) ससयास, मा.उ्च न्यायालयान तदनाींक ८ ऑगस््, २०१७ रोिी तदलया ननणा या्या
िवारोाात मा.सवाो्च न्यायालयात १२ आ्वाडयात सिपल न करण्याची कारण काय आ त,
याबाबत र्ासनान चौकर्ी कली आ

काय,

(४) ससयास, त्यात काय आढ न आल वा त्यानस
ु ार या प्रकरणी िबाबदार ससणाऱ्या
सकाकाऱ्याींिवारुध्द र्ासनान कोणती कारवााई कली वाा करण्यात यत आ ,
(५) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०५-२०१८) : (१)
(२)

ोय.

ोय, िवााी वा न्याय िवााागा्या सयान पदोन्नती्या कोट्यातील कवा

खुया

प्रवागाा तील रर त िागा सवाािष्तनुसार ारण्या्या सचना तद.२९.१२.२०१७ ्या पत्रान्वाय

ननगा लमत करण्यात आया आ त. सदर पदोन्नत्या दताना िष्तनस
ु ार पात्र ससणा-या खुया
प्रवागाा तील तसच ज्याींना तद. २५.५.२००४ नींतर आरक्षणासींतगा त पदोन्नती लम ालली ना ी,
सर्ा मागासवागीय सकाकारी/कमा चा-याींना दणखल पदोन्नत्या दण्यात यत आ त.
(३) वा (४) उ्च न्यायालया्या तदनाींक ४.८.२०१७ रोिी्या आदर्ािवारुध्द राज्य र्ासना्या
वातीन

१२

आ्वाडया्या

आत

तदनाींक

१३.१०.२०१७

रोिी

िवात त

मुदतीत मा.सवाो्च

न्यायालयात िवार्र् सनुज्ञा याकचका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल करण्यात आली आ . त्यामु
िवालींब झालला नसयान िबाबदार सकाका-याींवार काया वाा ी करण्याचा प्रश्न उद्ावात ना ी.
(५) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________
डोंबबवाी (जि. ाणे) शहर व पूररलसरात चोरी व चैन स्नॅधचांगु्या र्टना र्डत असयाबाबत
(४७)

१११०९८ (१२-०४-२०१८).

श्री.सध
(नागुपूररू पूरजश्चम) :
ु ािर दे शमख
ु

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डोंबबवाली र् र वा परलसरात चोरी वा चैन स्नॅकचींग्या घ्ना घडत ससयाच ननदर्ा नास
आल आ ,

खर आ

काय,

(२) ससयास, श्रीमती रलसलाबन गाला याीं्या गळ्यातील २ तो

७ ग्रॅम वािनाचा

ार

र्ननवाार, तदनाींक ७ म, २०१६ रोिी रात्री ११.१५ वाा सज्ञात दच
ु ाक स्वाार चोराींनी चोरयाची

िवा.स. ४२० (36)
घ्ना घडली. त्याींनींतर सदर घ्नबाबत त् कनगर पोलीस स््र्न, डोंबबवाली यथ ए आयआर
(ए आयआर क्र.I ६८/१६) नोंदिवाण्यात आला आ

सदर घ्नस तदड वार्ाां न सकाक कालावााी

ोवान ी चोराींना पकडण्यास पोलीसाींना यर् आलल ना ी,
(३) ससयास, उ त प्रकरणी तपास

ोणबाबत वा सदर

ी खर आ

काय,

चोराींना पकडन वाध्
ृ द मत लला नतच

दाकगन लम वान दणबाबत कोणती काया वाा ी कली वाा करण्यात यत आ ,
(४) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०५-२०१८) : (१), (२) वा (३) सदर प्रकरणी श्रीमती रलसलाबन गाला
याीं्या गळ्यातील

ार चोरी झायाबाबत त् कनगर पोलीस स््र्न, डोंबबवाली यथ गु.र.क्र.

६८/२०१६, ाा.दीं .िवा. कलम ३९४, ३४ सन्वाय गुन् ा नोंद करण्यात आला आ . नमुद गुन्हयाचा

सखोल तपास कला ससता आरोपीबाबत का ीएक मात ती उपलब्ला न झायान सदर गुन् ा
मा. न्यायालयान “स वागा  समरी” मींिुर कलला आ .
(४) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________
िोटा  शुिामधीा वाढीव दर मागुे र्ेण्याबाबत
(४८)

११३२५२ (१८-०४-२०१८).

श्रीमती ननमा ाा गुाववत (इगुतपूरूरी), श्री.मोहन फड (पूराथरी),

श्री.ओमप्रिाश ऊफा  ब्चू िडू (अचापूररू ), श्री.ववनायिराव िाधव-पूराटीा (अहमदपूररू ), प्रा.वषाा 
गुायिवाड (धारावी), िुमारी प्रणणती लशांदे (सोाापूरूर शहर मध्य) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य र्ासनान मा
वााढ कली आ ,

खर आ

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

डडसेंबर, २०१७ मध्य कायदा दरु
ु स्ती करून को्ा  र्ुकामध्य मो्
काय,

(२) ससयास, को्ा  र्ुक कायदयामध्य करण्यात आलया र्ुक वााढी्या िवारोाात सनक
वाक ल सींघ्ना तसच नागररकाींनी मा. उ्च न्यायालयात याकचका दाखल कया आ त,
खर आ

ी

काय,

(३) तसच, या दरवााढी्या ननर्ााथा  सोलापर बार ससोलर्एर्न तदनाींक २५ िानवाारी, २०१८
रोिी न्यायालयीन कामकािापासन सलल्त रा न ननर्ा व्य त कला आ ,

ी खर आ

काय,
(४) ससयास, सवाा  सामान्य नागररकाींना आाीच न्याय लम िवाण म ाग झाल ससताना को्ा 
र्ुक वााढी्या माध्यमातन म सल िमिवाण्याचा ननणा य घण्याची कारण काय आ त,

(५) ससयास, राज्य र्ासनान नागररकाींच त त लक्षात घऊन को्ा  र्ुकामाील वााढीवा दर
माग घण्यासींदााा त कोणती काया वाा ी कली वाा करण्यात यत आ ,
(६) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०५-२०१८) : (१) म ाराषर न्यायालय र्
ु क (सा
ु ारणा) सकाननयम,
२०१७ सन्वाय न्यायालयीन र्ुकात वााढ करण्यात आली आ ,

खर आ .

िवा.स. ४२० (37)
(२) सदर र्ुकवााढी्या िवारोाात औरीं गाबाद वाक ल सींघ्नन मा. उ्च न्यायालय, मुींबई यथ
रर् याकचका
(३) या

(स््ॅ म्प) क्र.२३०३/२०१८, दाखल कली आ ,

िवााागा्या

सलालखावारून

सोलापर

बार

खर आ .

ससोलसएर्नन

तद.२५.०१.२०१८

रोिी

न्यायालयीन कामकािापासन सलल्त रा न ननर्ा व्य त करणार ससयाच ननवादन या
िवााागास प्रा्त झायाच तदसन यत ना ी.
(४) मागील १५ वार्ाा ्या कालावााीत झालया रुपयाच सवामयन वा म ागाई लक्षात घता

ार

पवाीपासन प्रचललत ससलया र्ुकामध्य न्यायदानाची सवाा पुरिवाण कत्ण झाल

ोत,

याकररता र्
ु कवााढ करण्याचा ननणा य घण्यात आला.
(५) म ाराषर न्यायालय

(सुाारणा) सकाननयम, २०१७ ्या कलम १ (२) सन्वाय

सकाननयम सींमलात आणण्याबाबतची सकासचना सदयाप ननगा लमत करण्यात आलली ना ी.
(६) प्रश्न उद्ावात ना ी
___________
लभवांडीतीा (जि. ाणे) िेनपूरािा  हॉटे ामध्ये गुोळीबार िरणारा सुरेश पूरुिारी
टोळीचा शुटर हा अपूरवयीन असयाबाबत

(४९)

११४२२९ (१२-०४-२०१८).

श्री.महे श चौर्ुाे (लभवांडी पूरजश्चम), श्री.योगुेश सागुर

(चारिोपूर), श्री.अबू आिमी (मानखूदा  लशवािीनगुर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील लावाींडी-कयाण मागाा वारील राींिणोली बायपास नाका यथील क.एन.पाका 
ॉ्लमध्य तदनाींक १० िानवाारी, २०१८ रोिी वाा त्या सम
ु ारास गो ीबार झायान िखमीींवार

कोनगावा यथील वाद
आ

काय,

ॉजस्प्लमध्य उपचार सुरु ससयाच ननदर्ा नास आल आ ,

(२) ससयास, गो ीबार करणारा सुरर् पुिारी ्ो ीचा र्ु्र
र्ा ्या दाखयावारुन स्पष् झायाच मा
त्यादरम्यान ननदर्ा नास आल आ ,

खर आ

ी खर

ा सपवायीन ससयाच त्या्या

िानवाारी, २०१८ ्या नतस-या आ्वाड्यात वाा
काय,

(३) ससयास, मुींबई वा ्ाण्यातील व्यवासानयकाींची यादी तयार करुन सपवायीन मुलाींकडन
द र्त ननमाा ण कली िात आ ,

ी खर आ

काय,

(४) ससयास, उ त प्रकरणी पोलीस स््र्नमध्य गुन् ा नोंदिवाण्यात आला आ

काय,

(५) ससयास, सदर गन्
ु हयाींनसार आतापयांत ककती िणाींना स्क कली आ , तसच

त्याीं्यावार कोणती कारवााई कली वाा करण्यात यत आ , नसयास, िवालींबाची कारण काय
आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०५-२०१८) : (१)
(२)
(३)

ोय,

खर आ .

खर ना ी.

ोय

खर आ .

िवा.स. ४२० (38)

खान

सदर प्रकरणी नमुद गुन्हयातील सुरर् पुिारी ्ो ीचा र्ु्र नुर मो म्मद तदन मो म्मद

ा सपवायीन ससयाच तपासात ननषपन्न झाल आ . मात्र, मुींबई वा ्ाण्यातील

व्यावासानयकाींची यादी तयार करुन त्याींना खींडणी सा् ामकावान
ु द र्त ननमाा ण करण्याच
काम त्याच साथीदार आरोपीींनी कयाच तपासात ननषपन्न
(४)

ोत आ .

ोय. सदर प्रकरणी कोनगावा पोलीस स््र्न, ता. लावाींडी यथ गु.र.क्र. ०६/२०१८, ाा. दीं .

िवा. कलम ३०७, ३८५, ३८७, ४५८, ३४, १२०(ब), २१० स

कक्रलमनल लॉ समेंडमें् स ् ७ स

म.पो.का. कायदा कलम ३७(१), १३५ वा आमा  स ् कलम ३, २५, १(क) सन्वाय आरोपीिवारुध्द
गुन् ा नोंद करण्यात आला आ .

(५) नमुद गुन्हयातील ८ आरोपीना स्क करण्यात आली ससन
ु सदर गुन् ा तपासााीन आ .
___________

गुोिूळनगुर ( ाणे) येथे सदननिा खरे दी व्यवहारात झााेाी फसवणि
ू
(५०)

११५५८२ (१२-०४-२०१८).

पूराटीा (अलाबागु) :

श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.सभ
ु ाष उफा  पूरांडडतशे

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) श्रीमती लर्तल म कर रा.कगरगाींवा, मुींबई याींची ्लॅ ् क्रमाींक ११/बी, सतगुरु सपा्ा  में्,
गोक नगर, ्ाण (पजश्चम) या िाग्या खरदी व्यवा ारात श्री.सुननल मारुती प सकर,
सलायींता, लावाींडी-ननिामपर म ानगरपाललका या िागा मालकान ४० लाख रुपयाींची
कयाची घ्ना मा

िन, २०१५ मध्य वाा त्यादरम्यान ननदर्ा नास आली आ ,

सवाणक

खर आ

काय,
(२) ससयास, सदर

प्रकरणी श्रीमती लर्तल म कर याींनी राबोडी पोलीस स््र्न (जि.्ाण)

यथ रीतसर तक्रार दाखल कली ससन त्यानुर्ींगान याप्रकरणी ए आयआर ी दाखल करण्यात
आला आ ,

ी खर आ

काय,

(३) ससयास, उ त ए आयआर घण्यास स्थाननक पोलीसाींनी १ वार्ाा चा िवालींब म् णिच
तदनाींक २८ म, २०१६ रोिी घण्यात आली ससन उ त प्रकरणी पोलीस आयु त ्ाण
याीं्याकड तक्रार सिा  सादर कला

ोता,

ी खर आ

(४) ससयास, उ त प्रकरणास ३ वार्ाा चा कालावााी
कलली

काय,

ोत आला ससन झालला व्यवा ार वा

सवाणक पारदर्ा क ससन ी दोर्ीींवार सदयापपयांत कारवााई करण्यात आलली ना ी,

ी खर आ

काय,

(५) ससयास, आरोपीला िाणीवापवाा क पा्र्ी घालणाऱ्या राबोडी पोलीस स््र्न्या सींबींकात
पोलीसाींवार तसच म ाराषर नागरी सवाा (ननयम वा सिपल) सन्वाय श्री.सुननल मारुती प सकर
याींचवार

सवाणक चा गुन् ा दाखल करुन त्याींना लावाींडी-ननिामपर म ानगरपाललक्या सवातन

िवानावातन ननलींबबत करण्यास

सवाणक त त्याींची साथ दणाऱ्या त्याीं्या पत्नी वा

दोर्ीींवार कारवााई करण्याबाबत र्ासनान कोणती काया वाा ी कली वाा करण्यात यत आ ,
(६) नसयास, िवालींबाची कारण काय आ त ?

तर

िवा.स. ४२० (39)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०५-२०१८) : (१) वा (२)
(३)

ोय,

खर आ .

खर ना ी.
सदर प्रकरणी राबोडी पोलीस स््र्न यथ कलया तक्रारी सिाा ्या चौकर्ीसींती गुन् ा

दाखल करण्यात आला आ . तसच, यातील क याा दी याींनी पोलीस आयु त, ्ाण र् र याींचकड
तक्रार सिा  न करता तो राबोडी पोलीस स््र्न यथ कला
(४)

ोता.

खर ना ी.
सदर प्रकरणी चौकर्ीसींती क याा दी श्रीमती म कर याींनी तदलया क याा दीवारुन राबोडी

पोलीस स््र्न यथ ग.ु र.क्र. १४३/२०१६ ाा.दीं .िवा. कलम ४२०, ४०६ सन्वाय एका आरोपीिवारुध्द

गुन् ा दाखल करण्यात आला आ . नमुद गुन्हयातील आरोपीिवारुध्द मा. न्यायालयात
दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आल ससुन सदर गुन् ा न्यायप्रिवाष् आ .

(५) उ त प्रकरणी कलया तक्रारी सिाा ्या चौकर्ीसींती गुन् ा दाखल करण्यात आला आ .
सबब, राबोडी पोलीस स््र्नच सींबींकात पोलीसाींवार कोणती ी कारवााई करण्यात आलली ना ी.

सदर प्रकरणी लावाींडी-ननिामपरु म ानगरपाललका याींचमा ा  त आरोपी सनु नल प सकर

याींना कारण दाखवाा नो्ीस बिावाली आ .

आरोपी वा त्याींची पत्नी याींचत मताद ससन
ीं ाचार
ु नतन आरोपीिवारुध्द कौ्ुींबबक त स

सींतगा त तक्रार कलली

ोती. सदर कसमध्य तदलया ननकालात आरोपी्या पत्नीस ्लॅ ्

क्रमाींक ११/बी, सतगरु
ु सपा्ा  में्, गोक नगर, ्ाण या वाादग्रस्त खोलीमध्य रा ण्याची
परवाानगी तदली आ . नमुद

सवाणुक ्या गुन्हयात आरोपी्या पत्नीचा कोणता ी स ााग

तदसुन न आयान त्याींचवार कोणती ी कारवााई करण्यात आलली ना ी.
(६) प्रश्न उद्ावात ना ी.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागुपूरूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
मुद्रणपूरूवा  सवा  प्रकक्रया महाराष्ट्र ववधानमांडळ सधचवााया्या सांगुणि यांत्रणेवर
मुद्रण: शासिीय मध्यवतये मुद्रणााय, नागुपूरूर.

