
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३४४ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मीरा-भाईंदर महानगरपालििेतीि (जि.ठाणे) हद्दीत महािनवाडी येथ े 
इांडस्ट्रीयि झोनमध्ये रहहवाशी सांिुि उभारण्याबाबत  

(१)  १०३३७ (०८-०३-२०१५).   श्री.नरेंद्र महेता (लमरा भाईंदर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाण ेजिल्हयातील मीरा-भाईंदर महानगरपाललकेतील हद्दीत िुना सर्वे नीं.९७, १८८, ९५ मौि े
महािनर्वाडी येथे इींडस्ट्रीयल झोनमध्ये रहहर्वाशी सींकुलाची सन २०१२ मध्ये एम.एम.आर.डी.ए. 
मार्फ त परर्वानगी देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, इींडस्ट्रीयल झोनमध्ये एमएमआरडीएमार्फ त चार एर्एसआयची परर्वानगी 
देण्यात येणार आहे काय, 
(३) असल्यास, त्या सींकुलामध्ये मीरा-भाईंदर महानगरपाललकेतील ॲम्युनन् ओपन स्ट्पेस 
राखीर्व ठेर्वली आहे काय, एकूण ककती के्षत्र ठेर्वले आहे र्व त्यातील के्षत्र महानगरपाललकेने 
ताब्यात घेतले आहे काय, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) ठाणे जिल््यातील लमरा भाईंदर महानगरपाललका हद्दीतील िूना स.क्र. ९४, ९६, ९७, १८८ 
मौि ेमहािनर्वाडी येथील इींडस्ट्रीयल झोनमधील िागेला मुींबई महानगर वर्वकास प्राधधकरणाने 
भाड ेतत्र्वार्वरील घरे योिनेअींतगफत हदनाींक २६/६/२००९ रोिी लोकेशन जललअरन्स हदला आहे. 
लमरा भाईंदर महानगरपाललकेन े वर्वकास ननयींत्रण ननयमार्वलीतील तदतुदीनसुार औद्योधगक 
र्वापराच्या िागेच े रहहर्वासी र्वापरासाठी रुपाींतर करुन बाींधकाम परर्वानगी हदलेली आहे. भाड े
तत्र्वारील घरे योिनेअींतगफत हदलेली आहे. भाड े तत्र्वार्वरील घरे योिनअेींतगफत ४.०० 
एर्.एस.आय. अनुजे्ञय  असून त्यानुसार परर्वानगी देण्यात आली आहे. 
(३) सदर योिनेमध्ये नागरी सुवर्वधा भखूींड के्षत्र १०५१० चौ.मी. दशफवर्वले असून, सदरचे के्षत्र 
महानगपाललकेस हदनाींक ९/६/२०१६ रोिी हस्ट्ताींतरीत झालेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
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िािना शहरात पोिीस दिातीि िममचाऱयाांन ेमद्यधुांद अवस्ट्थते िेिेल्या गैरप्रिाराबाबत 

  

(२)  ३८६८० (२१-०१-२०१६).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िालना (जि.िालना) शहरात पोलीस दलातील पोलीस कमफचाऱ्याने हदनाींक १३ नोव्हेंबर, 
२०१५ रोिी मध्यरात्रीच्या सुमारास मद्यधुींद अर्वस्ट्थेत शहरातील मध्यर्वस्ट्तीत असलेल्या 
पेरोलपींपार्वर गोंधळ घालत पेरोलपींपाची नासधूस केली र्व पररसरात दगडरे्क करुन तणार्व 
ननमाफण केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले 
र्व त्यानसुार पुढे कोणती कारर्वाई करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची सर्वफसाधारण कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
     सदर प्रकरणी र्वतृ्तपत्रामध्ये छापून आलेल्या बातमीच्या आधारे पो.कॉ.एच.डी. घोरपड े
याींना प्रथम दशफनी दोषी धरून हदनाींक १८/११/२०१५ रोिी ननलींबबत करण्यात आले होते र्व 
त्याींच्यावर्वरूध्द खात्या अींतगफत प्राथलमक चौकशी करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणी नमूद 
पोलीस कमफचाऱ्यान े पेरोल पींपार्वर दारू वपर्वून धधींगाना घातला नसल्याचे ककीं र्वा पेरोलपींपाची 
नासधूस केली नसल्याच ेखात्याअींतगफत प्राथलमक चौकशीमध्ये ननषपन्न झाले आहे. 
(३) वर्वलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

मुांबईतीि वाहन सांख्येवर तनयांत्रण आणण्याबाबत 
  

(३)  ४२२४५ (२८-०४-२०१६).   श्री.अब् दिु सत्तार (लसल्िोड), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्ट्िम शखे (मािाड पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत २५ लाखापेक्षा अधधक र्वाहने धार्वत असल्याने हदर्वसाला ४०० ते ५०० नवर्वन 
र्वाहनाींची भर पडत असनू र्वाहतूक ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱ् या र्वाहन चालकामुळे सध्या रस्ट्त े
अपघात, ही मोठी समस्ट्या बनली असनू माहे िानेर्वारी त े िुल,ै २०१५ या कालार्वधीत १२ 
हिार ९९५४ रस्ट्त े अपघात होऊन त्यामध्ये २९१ लोकाींना प्राण गमर्वार्व े लागत असल्याचे 
नुकतेच ननदशफनास येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती अपघात कमी करण्याच्या दृष्ीने तसचे र्वाहन सींयेयेर्वर ननयींत्रण 
आणण्याच्या दृष्ीने शासनान ेकोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०४-२०१७) :(१) मुींबई शहरातील चार प्रादेलशक पररर्वहन 
कायाफलयाींमध्ये हदनाींक ३१ माचफ, २०१५ पयतं एकूण २५,७४,२०४ इतलया र्वाहनाींची अलभलेखार्वर 
नोंद झालेली आहे. तर सन २०१४-२०१५ या र्वषाफत एकूण २,१४,२५१ इतलया र्वाहनाींची 
अलभलेखार्वर नोंद झालेली असनू एका हदर्वसाला सरासरी ५९७ र्वाहनाींची नोंदणी झाल्याचे 
हदसून येते. 
     मुींबई शहरामध्ये माहे िानेर्वारी त े िलु,ै २०१५ या कालार्वधीत एकूण १३,०१३ रस्ट्ते 
अपघात झाले असून त्यामध्ये ३३५ लोकाींना प्राण गमर्वार्व ेलागले आहेत. 
     सदर अपघात हे पादचाऱ्याींच्या चकुीमुळे, र्वाहनातील ताींबत्रक बबघाडामळेु र्व इतर 
कारणाींमळेु झालेले आहेत. 
(२) र्व (३) अपघात कमी करण्याच्या दृष्ीन ेखालीलप्रमाण ेउपाययोिना करण्यात येतात :- 
     i) अपघात कमी करण्यासाठी िींलशनर्वर सकाळी र्व सींध्यकाळी वपक अर्वसफमध्ये िास्ट्तीत 
िास्ट्त पोलीस मनुषयबळ ररर्लेजल्र्व िॅके् र्व एलईडी बॅ्नसह ठेर्वण्यात येत.े 
     ii) अपघातप्रर्वण के्षत्र/मद्यप्राशन करुन र्वाहन चालर्व ूनये/र्वाहन चालवर्वताींना मोबाईलर्वर 
बोलू नये/हेल्मे्च्या र्वापर करार्व/ओव्हर्ेक करु नये अशाप्रकारचे र्लक र्वाहनचालकाींच्या 
िागतृीसाठी दशफनी हठकाणार्वर लार्वण्यात येतात. 
     iii) र्वाहनचालकाींमध्ये र्वाहतुक ननयमाींबाबत िनिागतृी व्हार्वी याकरीता रस्ट्ता सुरक्षा 
सप्ताहार्वेळी शालेय वर्वद्यार्थयांच्या माध्यमातून र्वाहतूक ननयमाींच ेमोठमोठे पोस्ट््सफ तयार करुन 
िाणीर्व करुन देण्यात येते. 
     iv) ररक्षाचालक सींघ्ना, ्ॅलसीचालक सींघ्ना, ्ेम्पोचालक सींघ्ना याींच्या बैठका 
आयोिीत करुन र्वेळोर्वळेी त्याींना र्वाहतुकीच े ननयम पाळण्याच े त्याींच्या मनार्वर बबींबवर्वण्याींत 
येते. 
     v) रस्ट्ता सुरक्षा दल उपक्रमामध्ये सहभागी शाळेमधील वर्वद्यार्थयांना योिनाबध्दररत्या 
र्वाहतूक ननयींत्रण र्व ननयमाींचे प्रलशक्षण देण्यात येत.े 
     vi) रस्ट्ता सुरक्षक्षततेचे प्रलशक्षण देण्याकरीता र्वाहतूक धचल्रन पाकफ  ची ननलमफती करण्यात 
आलेली असून सदर पाकाफस वर्वद्याथी र्व पालक भे् देत असतात. 
     vii) र्वाहतूक प्रदशफन कर्रती र्वाहहनीच्या माध्यमातनू २,६४४ वर्वद्यार्थयांना र्व १४४ 
लशक्षक/पालकाींना प्रलशक्षण देण्यात आलेले आहे. 
     vii) शहरातील वर्ववर्वध महावर्वद्यालये र्व माध्यलमक शाळाींमध्ये रस्ट्ता सुरक्षा वर्वषयार्वर 
व्यायेयान ेआयोिीत करण्यात येतात. 
     vii) र्वाहतुक ननयमाींचे उल्लींघन कारणाऱ्या र्वाहन चालकाींवर्वरुध्द मुींबई र्वाहतकू 
वर्वभागामार्फ त माहे िानेर्वारी ते ऑल्ोबर, २०१६ या कालार्वधीत मो्ार र्वाहन कायद्यान्र्वये 
खालीलप्रमाण ेकारर्वाई करण्यात आली आहे. 
अ.क्र. तनयमभांग प्रिार िेसेस 
१ लसग्नल िींपीींग १,९४,४२० 
२ र्वेगाने र्वाहन चालवर्वणे ८,५६८ 
३ हेल्मे् पररधान न करणे ४,१४,६७० 
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४ र्वाहन चालवर्वताींना मोबाईलर्वर बोलणे १५,२२१ 
५ रींक अँड राईव्ह १७,७२८ 
६ मो.र्वा.का. अींतगफत इतर कलमान्र्वये कारर्वाई ९,१५६२६ 

     ix) कसूरदार र्वाहनचालकाींनी र्वाहतुक ननयमभींगाच े गुन्हे करु नयेत याकरीता त्याींचे 
समुपदेशन करण्यात येते. 
     x) प्रादेलशक पररर्वहन कायाफलयामार्फ त अपघात कमी होण्याच्या दृष्ीन े योग्यता 
प्रमाणपत्र िारी अथर्वा नतुनीकरण करण्यासाठी येणाऱ्या र्वाहनाींची ननयमानुसार तपासणी 
करण्यात येत ेर्व ताींबत्रकदृष्या सक्षम र्वाहनाींना योग्य प्रमाणपत्र िारी / नुतनीकरण करण्यात 
येते. 
     xi) र्वायुर्वेग पथक तसेच वर्वशेष तपासणी पथकामार्फ त धोकादायक जस्ट्थतीत चालणारी 
र्वाहने, धोकादायक रासायननक पदाथांची र्वाहतकू करणारी र्वाहने, क्षमतेपेक्षा िादा भार / 
प्रर्वासी र्वाहतून नेणारी र्वाहन ेइ. र्वर कारर्वाई करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

वसई व ववरार (जि.पािघर) येथीि वाढत ेगुन्हे रोखण्यासाठी िरावयाच्या उपाययोिना  
  

(४)  ४९४१७ (२६-०६-२०१६).   श्री.क्षितीि ठािूर (नािासोपारा), श्री.वविास तरे (बोईसर), 
श्री.पास्ट्िि धनारे (डहाणू), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) र्वसई र्व वर्वरार (जि.पालघर) येथील र्वाढत ेगुन्हे रोखण्यासाठी अनतरीलत पोलीस कमफचारी, 
पोलीस श्र्वानपथक, बॉम्ब शोधक पथक, कर्ीं गर वप्री्ं  तज्ञ इ. तसेच  वर्वरार पजश्चम, कण्हेर, 
नायगार्व पूर्वफ, आचोळे, कामण तसेच मौि ेमाींडर्वी, मौि ेपेल्हार या  हठकाणी नर्वीन पोलीस 
स्ट््ेशनचा प्रस्ट्तार्व तसेच पोलीसाींच्या ननर्वासासाठी ५०० घराींची मागणी अपर पोलीस अधधक्षक, 
पालघर याींनी प्रस्ट्तार्वाव्दारे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये र्वा त्या दरम्यान शासनास केली असून 
स्ट्थाननक लोकप्रनतननधीींनी र्वळेोर्वळेी शासनास याबाबत लेखी ननर्वेदनाद्र्वारे मागणी केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) तसचे पालघर जिल््यातील र्वसई पोलीस उपवर्वभागाच े वर्वभािन करुन वर्वरार र्व 
नालासोपरा असे दोन स्ट् र्वतींत्र पोललस उपवर्वभागीय कायाफलय ननमाफण करण् याचा प्रस्ट् तार्व पोलीस 
कायाफलयाने हदनाींक २७ िलु,ै २०११ रोिीच् या पत्रान ेशासनाकड ेमींिरूीसाठी सादर केला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनस्ट्तरार्वरुन कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०७-२०१७) :(१) र्वसई र्व वर्वरार (जि.पालघर) येथील र्वाढत े गुन्हे 
रोखण्यासाठी पोलीस श्र्वान पथक तसेच आचोळे, माींडर्वी र्व पेल्हार येथे पोलीस ठाणे ननमाफण 
करणेबाबतचा प्रस्ट्तार्व पोलीस महारार राज्य, मुींबई याींनी शासनास सादर केला आहे. 



वर्व.स. ३४४ (5) 

(२) हे खरे आहे. 
(३) राज्य पोलीस दलामधील पदननलमफतीच्या दसुऱ्या ्प्प्यामध्ये पोलीस अधीक्षक, पालघर 
याींच्या आस्ट्थापनेर्वर सद्यजस्ट्थतीत आचोळे र्व माींडर्वी ही दोन पोलीस ठाणी ननमाफण करण्याची 
बाब प्रस्ट्तावर्वत करण्यात आली आहे. सदर पदननलमफतीच्या दसुऱ् या ्प्पयास वर्वत्त वर्वभागाची 
मींिूरी घेण्याबाबतची कायफर्वाही करण्यात येत आहे. तसचे गहृ वर्वभाग शासन ननणफय हदनाींक 
२६.१२.२०१६ अन्र्वये पालघर जिल््यातील र्वसई पोलीस उपवर्वभागाचे वर्वभािन करुन वर्वरार र्व 
नालासोपारा अस ेदोन स्ट्र्वतींत्र पोलीस उपवर्वभागीय कायाफलय ननमाफण करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

सोिापूर येथीि पोिीस अधधिारी व िममचाऱयाांच्या वेतन व भत्यातीि  
रिमेचा अपहार झाल्याबाबत 

  

(५)  ५१७९६ (२४-०५-२०१६).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर येथील अप्पर पोलीस कायाफलयातींगफत येणा-या पोलीस अधधकारी र्व कमफचारी याींना 
देण्यात येणा-या र्वेतन, भत्ते र्व इतर बबलाींच्या रकमेतनू माहे १६ ऑगस्ट््, २०११ ते ११ 
नोव्हेंबर, २०१४ या कालार्वधीमध्ये अधधका-याींच्या सींगनमतान ेकमफचा-यानी १८ लाख ४० हिार 
७७९ रूपयाींचा अपहार केल्याचे हदनाींक १९ रे्ब्रुर्वारी, २०१६ रोिी र्वा त्या सुमारास ननदशफनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उलत प्रकरणाबाबत र्वररषठ अधधका-याींना माहहती लमळूनही अद्याप या 
प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
र्व त्यानसुार सींबधधतार्वर कोणती कारर्वाई करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१७) :(१), (२), (३) र्व (४) प्राचायफ पोलीस प्रलशक्षण कें द्र, 
सोलापूर याींनी सोलापूर येथील पोलीस अधधकारी  र्व कमफचारी याींच्या र्वेतन, भत्ते र्व इतर 
बबलाच्या रकमेतून अपहार झालेला नाही असे कळवर्वले आहे. 

___________ 
  

मािेगाव महानगरपालििा (जि.नालशि) िेत्रातीि वविास िामाांबाबत 
  

(६)  ५५२८३ (०९-०९-२०१६).   श्री.आलसफ शेख (मािेगाांव मध्य), श्री.अलमन पटेि 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगार्व (जि.नालशक) येथील महानगरपाललका के्षत्रातील प्राथलमक सोई सुवर्वधाींच्या वर्वकास 
कामासाठी शासनाकडून प्राप्त वर्वशेष अनुदानातील कामाींची महानगरपाललका महासभेतील 
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पारीत ठरार्वानसुार कायफर्वाही होण्यासाठी मा.स्ट्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.सधचर्व (नवर्व-२) 
नगरवर्वकास वर्वभाग, मींत्रालय याींना हदनाींक ३ माचफ, २०१६ रोिी र्वा त्या सुमारास ननर्वेदन हदले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सदरहू ननर्वेदनार्वर कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) मालेगार्व महानगरपाललकेस सन २०१३-१४ करीता शासन ननणफय हदनाींक १९ नोव्हेंबर,२०१३ 
अन्र्वये रु.४ को्ी  मींिूर करण्यात आले होते. सदर ननधीच्या खचाफची मुदत सींपुष्ात आली 
असून, वर्वत्त वर्वभागच्या हदनाींक २५ ऑगस्ट््,२०१५  मधील मागफदशफक सचुनाींनसुार हा ननधी 
“अखधचफत” म्हणून गणला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  
पैठण (औरांगाबाद) नगरपालििेिा वैलशष्ट््यपूणम अनुदान योिनेतून प्राप्त झािेल्या तनधीबाबत  

  

(७)  ५६९०२ (२६-०८-२०१६).   श्री.अतिु सावे (औरांगाबाद पूवम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पैठण (जि.औरींगाबाद) नगरपाललकेला र्वैलशष्यपूणफ अनुदान योिनेतून सन २००१ मध्ये १ 
को्ी १० लाख रुपयाींचा ननधी प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननधीतनू नगरपाललकेन े एलईडी पथहदर्वे बसवर्वण्याचा ननणफय घेऊन 
त्यासाठी काढलेल्या ननर्वेदेद्र्वारे ५ हिार रुपयाींचा एलईडी दीर्वा २५ हिार रुपयास वर्वकत 
घेतल्याची ननवर्वदा मींिूर केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ५ हिार रुपयाींच्या एलईडी पथहदव्याींसाठी २५ हिार रुपये देण्याच्या 
ननणफयानुसार नगरपाललकेत ८० लाख रुपयाींचा आधथफक गैरव्यर्वहार झाला असल्यान े या 
प्रकरणाची चौकशी करार्वी अशी मागणी मािी नगराध्यक्ष याींनी माहे म,े २०१६ मध्ये 
जिल्हाधधकारी, औरींगाबाद याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने चौकशी करण्यात आली आहे काय र्व चौकशीतील 
ननषकषाफनुसार दोषी असणाऱ्याींवर्वरुध्द कोणती कारर्वाई करण्यात आली, नसल्यास, वर्वलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
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दौंड नगरपररषदेचे (जि.पुणे) रेल्व ेअांडर ब्रब्रि (RUB) चे िाम  

तनधी अभावी प्रिांब्रबत असल्याबाबत 
  

(८)  ६०५१२ (३१-०८-२०१६).   श्री.राहूि िुि (दौंड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर शासनाने दौंड नगरपररषदेस प्रस्ट्तावर्वत रेल्र्वे अींडर बब्रि (RUB) चे कामासाठी 
रु.७ को्ी उपलब्ध करून हदले असुन सदर कामाची सन २०१३-१४ च्या दरसूचीनुसार अींदाजित 
ककीं मत १७ को्ी इतकी आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उर्वफररत ननधी लमळणेबाबतचा प्रस्ट्तार्व दौंड नगरपररषदेने हदनाींक ०५ नोव्हेंबर, 
२०१५ रोिी शासनास सादर केला असून स्ट्थाननक लोकप्रनतननधीींनी याबाबत माहे िून, २०१६ 
मध्ये र्वा त्या दरम्यान मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दौंड नगरपररषदेस प्रस्ट्तावर्वत रेल्र्वे अींडर बब्रि (RUB) चे कामासाठी उर्वफररत १० 
को्ी रलकम देण्याबाबत शासनाने कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) प्रस्ट्तुत प्रकरणी सवर्वस्ट्तर प्रस्ट्तार्व मागवर्वण्यात आला असून, त्यानुसार कायफर्वाही करण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

अमरावती महानगरपािीिेचे िरमणूि िर अनुदान अप्राप्त असल्याबाबत 
  

(९)  ६२४८८ (२६-०८-२०१६).   डॉ.सुतनि देशमखु (अमरावती) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरार्वती महानगरपाललकेला करमणूक कराचे अींदाि े १२.५० को्ी रुपयाींचे अनुदान 
शासनाकडुन अप्राप्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ड शे्रणी महानगरपालीका असलेल्या अमरार्वती महानगरपालीका के्षत्रातील 
वर्वकासात्मक काम े रखडलेली असून ती पूणफ करण्याच े दृष्ीन े शासन स्ट्तरार्वर सदर ननधी 
वर्वतरीत करण्याकरीता कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) :(१) करमणुक कर अलभहस्ट्ताींकीत रकमा उपलब्ध 
अथफसींकल्पीय तरतुदीनुसार सींबधीत महानगरपाललकाींना मींिूर करण्याची कायफर्वाही करण्यात 
आलेली आहे. 
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(२) अमरार्वती महानगरपाललकेस वर्ववर्वध वर्वकास कामाींकरीता सन २०१६-१७ मध्ये मलुभुत 
सुवर्वधाींकरीता रु.२.९९ को्ी, रस्ट्ता अनुदान रु.०.७५ को्ी र्व वर्वशषे अनुदान रु.४५ को्ी अस े
एकूण रु.४६.७४ को्ी मींिुर करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

अमरावती महानगरपालििेस लमळणारा िमीन महसुि व ब्रबनशेतसारा  
अनुदान अप्राप्त असल्याबाबत 

  

(१०)  ६२४८९ (२९-०८-२०१६).   डॉ.सुतनि देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरार्वती महानगरपालीकेस शासनाकडून िमीन महसलू र्व बबनशेतसारा अनुदानापो्ी 
लमळणारी अींदाि ेरुपये ८,७७,३९,५५५  इतकी रलकम अप्राप्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमरार्वती महानगरपालीका के्षत्रातील वर्वकासात्मक कामे रखडली असून ती पूणफ 
करण्याच े दृष्ीन ेसदर ननधी वर्वतरीत करण्याकरीता शासनाकडुन कोणती कायफर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) :(१) िमीन महसुल र्व बबनशतेीसाऱ्याच्या अलभहस्ट्ताींकीत 
रकमा उपलब्ध अथफसींकल्पीय तरतुदीनुसार सींबधीत महानगरपाललकाींना मींिूर करण्याची 
कायफर्वाही करण्यात आलेली आहे. 
(२) अमरार्वती महानगरपाललकेस वर्ववर्वध वर्वकास कामाींकरीता सन २०१६-१७ मध्ये मलुभुत 
सुवर्वधाींकरीता रु.२.९९ को्ी, रस्ट्ता अनुदान रु.०.७५ को्ी र्व वर्वशषे अनुदान रु.४५ को्ी अस े
एकूण रु.४६.७४ को्ी मींिुर करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

वसई-ववरार शहर पररसरात नायिरेरयन िोिाांच्या वाढत्या  
वस्ट्त्या व गुन्हेगारी प्रवतृ्तीांना आळा घािण्याबाबत 

  

(११)  ६२७३४ (२३-०८-२०१६).   श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्वसई-वर्वरार शहर पररसरात नायिेररयन लोकाींच्या र्वाढत्या र्वस्ट्त्या तसेच गुन्हेगारी 
प्रर्वतृ्तीींना आळा घालण्यासाठी कायदेशीर प्रनतबींधक उपाययोिना करण्याची मागणी स्ट्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक ११ माचफ, २०१६ रोिी र्वा त्यासुमारास मा.मुयेयमींत्री महोदयाींकड े
एका सवर्वस्ट्तर लेखी ननर्वेदनाद्र्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शासनाने त्याअनुषींगाने कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी र्वसई वर्वभागात नालासोपारा पोलीस ठाण्याचे अलभलेखर्वर सन- २०१४ साली 
५९/१४ अशा प्रकारचा १ गुन्हा र्व सन २०१५ साली ०३/१५,  ०४/१५, ०५/१५ तीन गुन्हे दाखल 
करण्यात  आलेले आहेत. तसेच सन २०१६ साली तळुीींि पोलीस ठाणे येथ े नायिेरीयन 
नागररकाींची माहहती न देता पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत भाड्यान े ठेर्वणाऱ्या घर मालकार्वर 
प्रनतबींध उपाय म्हणून २१/१५, ०४/१६, १८/१६ अस ेतीन गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. 
त्याचप्रमाणे अनाफळा पोलीस ठाणते नायिेरीयन नागररकाींवर्वरूध्द १८४/१५ भादींवर्वस कलम ३५४ 
(ड) अन्र्वये एक गुन्हा दाखल करून आरोपीत याींना अ्क करण्यात आलेली आहे. तसचे 
वर्वरार पोलीस ठाणे येथे प्रनतबींधक कारार्वाई म्हणून रूम मालक याींचे वर्वरूध्द ०६/२०१७ अन्र्वये 
गुन्हा दाखल असून आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. 
     पालघर जिल््यात तसेच र्वसई-वर्वरार पररसरात अनधधकृपणे र्वास्ट्तव्यास असलेले 
नायिेरीयन नागररकाींकररता वर्वशषे शोध मोहहम राबवर्वण्यात येत.े सदर मोहहम यशस्ट्र्वीपण े
पार पाडण्याकररता वर्वशेष पथकाची नेमणूक करून पोलीस ठाण े कायफकके्षतील नायिेरीयन 
नागरीकाींची पासपो फ्ची तपासणी केली िात.े 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

धचखिी येथीि शासिीय आयटीआय मध्ये तालसिा तत्वावर  
िाम िरणाऱया तनदेशिाांना वतेन देण्याबाबत 

(१२)  ६३०२० (३१-०८-२०१६).   श्री.राहुि बोंदे्र (धचखिी) :   सन्माननीय िौशल्य वविास व 
उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धचखली (जि.बुलढाणा) येथील शासकीय आय्ीआय मध्ये तालसका तत्र्वार्वर काम 
करणाऱ्या ननदेशकाींना गत एक र्वषाफपासून मानधन लमळाले नसल्याने त्याींना आधथफक त्रास 
सोसार्वा लागत असल्याच ेमाहे मे, २०१६ मध्ये र्वा त्या दरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, या ननदेशकाींचे प्रलींबबत असलेले मानधन तातडीन ेदेण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायफर्वाही केली आहे र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटीि-तनिांगेिर (१९-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र्व (३) तालसका तत्र्वार्वरील ननदेशकाींच े र्वेतन ज्या लेखालशषाफखाली अदा केले िाते, त्या 
लेखालशषातंगफत पुरेसे अनुदान प्राप्त न झाल्याने तालसका तत्र्वारील ननदेशकाींची काही 
महहन्याींची मानधन े देयके प्रलींबबत आहेत. सद्य:जस्ट्थतीत माहे माचफ ते मे, २०१७ या 
कालार्वधीतील मानधन सींबींधधताींना अदा करण्याची कायफर्वाही सरुु आहे. तालसका तत्र्वार्वरील 
ननदेशकाींचे मानधन तातडीन े अदा करण्याच्या दृष्ीकोनातुन व्यर्वसाय लशक्षण र्व प्रलशक्षण 
सींचालनालय, महाराषर राज्य, मुींबई याींचकेडून सींचालक, लेखा र्व कोषागारे याींचेशी समन्र्वय 
साधून आर्वश्यक कायफर्वाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
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ठाणे शहरातीि वाहतूि िोंडीवर उपाययोिना िरण्याबाबत 
  

(१३)  ६३८४७ (२४-०८-२०१६).   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनेक शहरात सजव्हफस रोड र्व इतर रस्ट्त्याींर्वर खािगी र्वाहने बकेायदेशीर 
पाककंग केली िात असल्याने अनके हठकाणी र्वाहतकू कोंडी होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच ठाणे शहरातील होणारी र्वाहतूक कोंडी मुयेय रस्ट्त्यालगत बेकायदेशीर रक, ्ेम्पो, 
रॉव्हल्स र्वाहने उभी राहत असल्याने होत असून नागररकाींनी र्व लोकप्रनतननधीींनी माहे म,े 
२०१६ र्व त्या दरम्यान सदर बाब ननदशफनास आणली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर र्वाहतकू कोंडीर्वर उपाययोिना करण्याची र्वेळोर्वळेी मागणी होऊनही 
कायफर्वाही केली िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती र्वाहतूक कोंडीर्वर उपाययोिना करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०४-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. याबाबत स्ट्थाननक वर्वधान सभा सदस्ट्य, नगरसेवर्वका तसचे इतर नागरीकाींची ननर्वेदने 
प्राप्त झालेली आहेत. 
(३), (४) र्व (५) नो पाककंग के्षत्रात तसेच र्वाहतूकीस अडथळा होईल अशा हठकाणी पाककंग 
करण्यात येणाऱ्या सर्वफ प्रकारच्या र्वाहनाींर्वर दैनींहदन कवषफत र्वाहनाींद्र्वारे तसेच िॅमर लार्वून 
कायदेशीर कारर्वाई करण्यात येते. तसेच खालीलप्रमाणे कायफर्वाही करण्यात येत.े 
     i) ठाणे शहरातील र्वाहतूक व्यर्वस्ट्थेर्वरील ताण कमी करण्यासाठी िड-अर्विड र्वाहनाींची 
र्वाहतूक ठरावर्वक कालार्वधीत प्रनतबींधीत करुन त्यार्वर ननयींत्रण आणण्यात आलेले आहे. 
     ii) मुयेय रस्ट्त्यार्वर/चौकातील र्वाहतुकीच्या दृष्ीन े गैरसोयीचे असलेली ररक्षा थाींबे रद्द 
करुन, नागरीकाींची सोय र्व सुरळीत र्वाहतकू व्यर्वस्ट्था वर्वचारात घेऊन लघ ुथाींबा, मध्यम थाींबा 
र्व मोठा थाींबा याप्रमाणे र्वगीकरण करुन ररक्षा थाींब ेननयलमत करण्यात आले आहेत. 
     iii) र्वाहनचालकाींना पाककंगची िागा उपलब्ध होण्याकरीता मुयेय रस्ट्त्याींर्वर ककमान एक 
तरी र्वाहनतळ उपलब्ध होईल या दृष्ीन ेसम-वर्वषम पाककंग, ठरावर्वक र्वळेी पाककंग र्व दतुर्ाफ 
पाककंग याप्रमाणे पाककंगची हठकाणे ननयमीत करण्यात आलेली आहेत. 
     iv) र्वाहतूक कोंडीच्या र्वळेी तातडीन ेमदत उपलब्ध होण्याच्या दृष्ीन ेआर.सी.मोबाईल 
नव्याने कायाफजन्र्वत करण्यात आली आहे. 
     v) र्वाहतूक ननयमन करणाऱ्या कमफचाऱ्याींमध्ये (िींलशन ्ू िींलशन) थे् सींर्वाद 
होण्यासाठी त्याींना र्वॉकी्ॉकी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. 
     vi) र्वाहतुकीचे सुयोग्य ननयमन होण्याकरीता भायखळा येथील र्वाहतूक प्रलशक्षण 
सींस्ट्थेमध्ये पोलीस अधधकारी र्व कमफचारी याींना ्प्प्या्प्प्याने प्रलशक्षणासाठी पाठवर्वण्यात येत 
आहे तसेच त्याींना सेर्वाअींतगफत प्रलशक्षण देण्यात येत आहे. 
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     vi) वर्ववर्वध कलमाअींतगफत करण्यात आलेल्या केससेची माहहती : 
वषम दाखि िेसेस दांड / तडिोड शुल्ि (रु.) 

२०१४ ५,८८,८२४ ६,३२,००,७२५/- 
२०१५ ७,७६,६३८ ८,४८,७४,७६०/- 
२०१६ (ऑगस्ट्् पयतं)  ५,३९,३०० ६,५२,६८,१००/- 

(६) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
___________ 

  
नागपूर येथीि बुजध्दस्ट्ट सकिम टसाठी तनधी देण्याचा तनणमय 

  

(१४)  ६६३४८ (०७-०२-२०१७).   श्री.राहुि िगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोिे), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.ियांत पाटीि (इस्ट्िामपूर), 
श्री.सुरेश िाड (ििमत), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागिाण), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), 
श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांडोरी) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील हदक्षाभूमी, रॅगन पॅलेस आणण धचींचोली भागाना िोडणाऱ्या नागपुरात 
प्रस्ट्तावर्वत असलेल्या बुजध्दस्ट्् सककफ ् कें द्रासाठी १०० को्ीचा ननधी देण्याचा ननणफय माहे 
सप् े्ंबरच्या दसुऱ्या आठर्वड्यात घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननधी लमळणेबाबत शासनान े कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) :(१) असा ननणफय झालेला नाही.        
(२) कायफर्वाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही 

___________ 
  

मुांबई पुणे द्रतुगमती मागामवरीि तनयमभांग िरणाऱया वाहनाांवर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(१५)  ६६८७६ (१६-१२-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अस्ट्िम शेख (मािाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनममिा गाववत 
(इगतपूरी), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-पुणे द्रतुगती मागाफर्वरील खींडाळा घा् (बोरघा्), खोपोली एजलझ् ते रू्डमॉल 
कामशेत बोगदा त ेउसे ्ोलनाका पररसर, खालापूर ्ोल नाका ते पनर्वेल पररसर या पररसरात 
चोर्वीस तास रोनरोरद्र्वरे निर ठेऊन लेनची लशस्ट्त मोडणाऱ्याींसह अनतर्वेगाने र्वाहन 
चालर्वणाऱ्या आणण चुकीच्या पध्दतीने ओव्हेर्ेक करणाऱ्याींर्वर कारर्वाई करण्यात येणार आहे हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, चौकशीअींती मुींबई पुणे द्रतुगफती मागाफर्वरील ननयमभींग करणाऱ्या र्वाहनाींर्वर 
कारर्वाई करण्याबाबत तसेच यामागाफर्वरील र्वाहतूक कोंडी र्व अपघात रोखण्यासाठी र्व राज्यातील 
इतरही द्रतुगती महामागाफर्वर रोन बसवर्वण्यासाठी शासनाने कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) द्रतुगती मागाफर्वरील र्वाहतकू कोंडी र्व अपघात रोखण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कायफर्वाही करण्यात 
येते :- 
     i) द्रतुगती मागाफर्वरील र्वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी स्ट्थाननक पोलीसाींकडून हदर्वसा र्व रात्री 
पेरोलीींग करण्यात येते तसचे र्वाहतुकीचे ननयमन केले िाते. लेन क्ीींग करणाऱ्या र्व र्वाहतुक 
ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्या र्वाहन चालकाींर्वर मो्ार र्वाहन कायद्यान्र्वये कारर्वाई करण्यात 
येते. 
     ii) र्वाहतुक कोंडी र्व अपघाताींना प्रनतबींध व्हार्वा याकरीता र्वाहनचालकाींना सूधचत 
करण्यासाठी र्वेगमयाफदेच ेर्लक, वर्ववर्वध सूचनाींचे र्लक, हदशादशफक र्लक तसचे अपघातप्रर्वण 
हठकाणी सींरक्षीत र्वायररोप तसेच ्ोईंग के्रन, पेरोलीींग व्हॅन, चार कायमस्ट्र्वरुपी रुग्णर्वाहहकेची 
सुवर्वधा तसेच चार लशघ्र प्रनतसाद र्वाहनाींची सोय उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. 
     iii) द्रतुगती मागाफर्वर र्वाहतकू कोंडी र्व अपघात रोखण्यासाठी हदनाींक १०.०९.२०१६ पासून 
वर्वशेष मोहहमेचे आयोिन करण्यात आले असून महामागाफर्वर लेनक्ीींग करणारी र्वाहन,े 
ओव्हरजस्ट्पड र्वाहने, अनधधकृत पाककंग केलेली र्वाहने इ. र्वाहनाींर्वर नेमलेल्या स्ट्पॉ्रद्र्वारे 
र्वाहनाींच े क्रमाींक उसे/कुसगाींर्व/ खालापूर येथील ्ोलनालयार्वर नेमलेल्या पोलीसाींना कळर्वून 
त्याींचेर्वर मो्ार र्वाहन कायद्यान्र्वये दींडात्मक कारर्वाई करण्यात येते. 
     iv) द्रतुगती मागाफर्वरील र्वाहतूक सुट्टीच्या हदर्वशी र्व गदीच्या र्वेळी सुरळीत ठेर्वण्यासाठी 
तसेच अपघाताींचे प्रमाण कमी करण्यासाठी खालापूर ्ोल प्लाझा ते उसे ्ोल प्लाझा या 
दरम्यान तीन एलसल, मल््ी एलसल र्व ओडीसी र्वाहनाींना पुढे नमूद केल्याप्रमाणे प्रर्वशेबींदी 
करण्यात आलेली आहे. सदर मोहहमअींतगफत र्वाहतकु कोंडीस पुणफत: आळा बसलेला आहे. 
मुांबई-पुणे वाहहनी - 
     शुक्रर्वारी सींध्याकाळी ककीं र्वा दोन ककीं र्वा अधधक सुट्टय्ा सुरु होण्याच्या आदल्या हदर्वशी 
सींध्याकाळी १७.०० ते २०.०० र्वा. 
     शननर्वारी सकाळी ककीं र्वा दोन ककीं र्वा अधधक सुट्टय्ा सुरु होण्याच्या हदर्वशी सकाळी ०८.०० 
ते १२.०० र्वा. 
हठिाण -  खालापूर ्ोल नाका र्व द्रतुगती मागाफर्वर  रा.म. ०४ ला िोडणारा मागफ 
पुणे-मुांबई वाहहनी - 
     रहहर्वारी सींध्याकाळी ककीं र्वा सुट्टय्ा समाप्त होण्याच्या शेर्व्च्या हदर्वशीच्या सींध्याकाळी 
१६.०० ते २०.०० र्वा. 
     सोमर्वारी सकाळी ककीं र्वा सुट्टय्ानींतरच्या पहहल्या कायाफलयीन हदनाच्या सकाळी ०६.०० त े
९.०० र्वा. 
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हठिाण -  कुसगाींर्व येथ ेरा.म.०४ र्वर र्व उसे येथ ेद्रतुगती मागाफर्वर डाव्य बािूला. 
     राज्यातील इतर द्रतुगती मागाफर्वर रोन बसवर्वण्याचा प्रस्ट्तार्व अद्याप नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

िल्याण पूवम (जि.ठाणे) येथीि नाांहदविी, चक्िीनािा, पत्रीपूि या  
ववभागािररता नवीन पोिीस स्ट्टेशन सुरु िरण्याबाबत 

  

(१६)  ६७४२८ (१७-०१-२०१७).   श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण पूर्वफ (जि.ठाणे) येथ े गुन्हेगारीमध्ये मोठ्या प्रमाणार्वर र्वाढ होत असून नाींहदर्वली, 
चलकीनाका, पत्रीपूल या वर्वभागाकररता नर्वीन पोलीस स्ट््ेशन सुरु करण्याची मागणी स्ट्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी र्व नागररकाींनी हदनाींक १९ ऑल्ोबर, २०१६ रोिी र्वा सुमारास केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण पूर्वेतील गणेशर्वाडी पररसरातील उपलब्ध िागेर्वर पोलीस स्ट््ेशन सुरु 
करण्याची मागणी करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर वर्वभागाकररता पोलीस स्ट््ेशन सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०७-२०१७) :(१) र्व (२) हे खरे नाही. 
(३) पोलीस आयुलत, ठाणे शहर याींच्या कायफके्षामधील पररमींडळ-२, कल्याण अींतगफत 
कोळसेर्वाडी पोलीस ठाण्याच े के्षत्रर्ळ हे १३ कक.मी. असून सन २०११ च्या िनगणनेनुसार 
कोळसेर्वाडी पोलीस ठाणे हद्दीमधील लोकसींयेया सुमारे ३,५०,००० इतकी आहे. कोळसेर्वाडी 
पोलीस ठाण्यालगत पुर्वेस वर्वठ्ठलर्वाडी पोलीस ठाणे, उत्तरेस महात्मा रु्ले चौक पोलीस ठाणे र्व 
दक्षक्षणेस हहललाईन पोलीस ठाणे अशी चतुफलसमा आहे. यास्ट्तर्व सद्य:जस्ट्थतीत कल्याण पुर्वफ 
(जि.ठाणे) येथील नाींहदर्वली, चलकीनाका, पत्रीपुल या वर्वभागाकरीता नर्वीन पोलीस ठाणे ननमाफण 
करण्याची आर्वश्यकता र्वा्त नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  
घोडबांदर (जि.ठाणे) महामागामवरीि सतत होणारी वाहतिू िोंडीवर उपाययोिना िरण्याबाबत  

  

(१७)  ६७७२० (१६-१२-२०१६).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), 
श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), श्री.अस्ट्िम शेख (मािाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्रीमती तनममिा गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) घोडबींदर (जि.ठाणे) मागाफर्वर र्वारींर्वार होणाऱ्या र्वाहतूक कोंडीमुळे या मागाफर्वर रहदारी 
करणाऱ्या िनतेला नेहमीच त्रासाला सामोरे िार्व ेलागत असून येथील नोकरदार र्वगाफला, शाळेत 
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िाणाऱ्या वर्वद्यार्थयांना त्रास होत असल्याच े माहे ऑगस्ट््, २०१६ रोिी र्वा त्यासुमारास 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या हठकाणी कीं ्ेनरचा अपघात, के्रन बींद पडण,े र्वाहनाींमध्ये बबघाड आणण 
अर्विड र्वाहनाींची र्वदफळ यामुळे मोठ्याप्रमाणात  र्वाहतूक कोंडी ननमाफण होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, महामागाफर्वरील  सतत होणारी र्वाहतूक कोंडी सोडवर्वण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायफर्वाही केली र्वा करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे. 
     र्वसोर्वा खाडीर्वरील िुना पलू दरुुस्ट्तीच्या कामाननलमत्त बींद करण्यात आल् यान ेघोडबींदर 
मागाफर्वरील र्वाहतकू र्वाढल्याच ेआढळून आले आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) घोडबींदर मागफ हा राज्य मागफ क्रमाींक ८ र्व ३ ला िोडणारा मयुेय र्वाहतुकीचा मागफ असून 
या मागाफर्वर चार हठकाणी उड्डाणपूल आहेत. या मागाफर्वरील र्वाहतकू सुरळीत होण्यासाठी 
महत्र्वाचे चौक / नालयार्वर हदर्वसा र्व रात्रौ पोलीस कमफचारी नेमण्यात येतात. 
     गायमुख िकात नाका भागातील रस्ट्ता अरुीं द र्व चढणीचा असल्याने एखाद्यार्वेळी िड-
अर्विड र्वाहन बींद पडल्यास र्वाहतकू कोंडीची  समस्ट्या ननमाफण होत असते. बींद पडलेली र्वाहन े
तातडीन े बािूस घेण्यासाठी के्रन उपलब्ध ठेर्वण्यात आलेली आहे. प्रसींगी हायरा के्रनची 
आर्वश्यकता भासल्यास खािगी के्रनमालकाींशी सींपकफ  साधून बींद र्वाहने बािसू घेण्याची कारर्वाई 
करण्यात येते. 
     शहराअींतगफत भागात र्वाहतूक सुननजश्चत होण्यासाठी हदनाींक १२.०८.२०१६ अन्र्वये 
अधधसूचना िारी करण्यात आली असून अर्विड मालर्वाहनाींना सकाळी र्व सींध्याकाळी गदीच्या 
र्वेळेत र्वाहतुकीस मनाई करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर महामागाफर्वर िींलशनच्या हठकाणी 
र्व गस्ट्तीकरीता कमफचारी नमेून र्वाहतुक कोंडी होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मुांबई येथीि वसांतदादा पाटीि अलभयाांब्रत्रिी महाववद्याियाच्या  
प्राचायम व सांस्ट्थाां चाििाांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(१८)  ७०४६४ (३०-०१-२०१७).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथील र्वसींतदादा पा्ील अलभयाींबत्रकी महावर्वद्यालयाच्या प्राचायफ रािेंद्र सार्वींत, 
अध्यक्षा आशा लता र्ाळके आणण कॉलेिच े सधचर्व अप्पासाहेब देसाई याींच्यार्वर तींत्रलशक्षण 
सींचालयाने र्वडाळा रक ्लमफनल पोलीस ठाण्यात र्सर्वणूकीचा गुन्हा माहे ऑल्ोबर, २०१६ 
च्या दसुऱ्या आठर्वड्यात र्वा त्यासमुारास दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर कॉलेिच ेप्राचायफ र्व सींस्ट्थाींचालकाींर्वर नतसरा गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उलत प्रकरणी चौकशी करुन दोषीींर्वर कोणती कारर्वाई करण्यात आली र्वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०७-२०१७) :(१) र्व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदरहू प्रकरणात यापूर्वीच ेदोन्ही गुन्हयातील दोषारोपपत्र मा.न्यायालयात सादर करण्यात 
आले असुन सन २०१६ मध्ये दाखल गुन््याचा तपास चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मुतीिापूर (जि. अिोिा) येथे एिा ६ वषामच्या मुिीवर िरण्यात आिेिा बिात्िार 
  

(१९)  ७३९०४ (२०-०४-२०१७).   श्री.ियांत पाटीि (इस्ट्िामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), 
श्री.मिरांद िाधव-पाटीि (वाई) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुतीिापूर (जि. अकोला) येथे एका ६ र्वषाफच्या मुलीर्वर हदनाींक १९ नोव्हेंबर, २०१६ रोिी 
बलात्कार करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बलात्काराचा गुन्हा नोंदवर्वण्यासाठी एका रािकीय पक्षाच्या कायफकत्यांसह 
पीडीत मुलीचे आई-र्वडील मुतीिापूर पोललस स्ट््ेशन येथ ेगेले असता तेथील पोललसाींनी त्याींचा 
ररपो फ् नोंदर्वून घेण्यास नकार हदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, बलात्कार 
करणाऱ्या व्यलतीवर्वरुध्द तसेच गुन्हा नोंदर्वून न घेणाऱ्या पोललसाींवर्वरुध्द शासनान े कोणती 
कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
   हद.१.१२.२०१६ रोिी वपडीत मुलगी तीचे आई-र्वडीलाींसोबत पोलीस स्ट््ेशनला आल्यार्वर 
तात्काळ वपडीत मुलीचे आईची तक्रार घेर्वून गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
(३) सदर प्रकरणी हद.१.१२.२०१६ रोिी पोलीस स्ट््ेशन मुतीिापूर शहर येथे वपडीत मुलीच्या 
आईने हदलेल्या िबानी ररपो फ्र्वरुन आरोपीवर्वरुध्द अप.क्र.३०१/२०१६ कलम ३७६(२) आय, 
३५४अ, ५०६ भादींवर्व सह कलम ४, ८ पोलसो कायदा प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
आरोपीस अ्क करण्यात आले असून, मा.न्यायालयात आरोपीवर्वरुध्द दोषारोपपत्र दाखल 
करण्यात आले आहे.  गुन्हा न्यायप्रवर्वष् आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 



वर्व.स. ३४४ (16) 

  
अिोिा एमआयडीसी पोिीस स्ट्टेशन येथीि आरोपीन ेआत्महत्या िेल्याबाबत 

  

(२०)  ७४१६० (२१-०४-२०१७).   डॉ.लमलिांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  अकोला एमआयडीसी पोलीस स्ट््ेशन येथील पोलीस कोठडीमध्ये चेतन मनतकार ्या 
आरोपीचा पोलीस ठाण्याच्या आर्वारात तयार केलेल्या हरबऱ्याच्या शतेीकररता आणलेले 
कक्कनाशक प्राशन केल्यान ेमतृ्यू झाल्याच े माहे िानेर्वारी, २०१७ मध्ये र्वा त्या दरम्यान 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस ठाण्याच्या आर्वारात शेती करण्याकरीता गहृ वर्वभागाकडून परर्वानगी 
घेण्यात आली होती काय, 
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनामार्फ त चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले र्व त्यानुषींगान ेपोलीस कोठडीत सुरक्षा कतफव्यार्वर असणाऱ्या बेिबाबदार पोलीस 
अधधकाऱ्याींर्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) पोलीस अधीक्षक अकोला, याींनी पोलीस कोठडी सुरक्षा कतफव्यार्वर असणा-या ३ पोलीस 
कमफचा-याींना ननलींबबत करण्यात आले असुन सहा. पोलीस ननरीक्षक, पोलीस स्ट््ेशन 
एम.आय.डी.सी.याींच ेपोलीस ननयींत्रण कक्ष, अकोला येथे तात्काळ स्ट्थानाींतरण करण्यात आले 
आहे.  
     उपरोलत पोलीस अधधकारी/कमफचारी याींची प्राथलमक चौकशी उपवर्वभागीय पोलीस 
अधधकारी, मुतीिापुर हे कररत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

िचाांड-गो-हे (ता.वाडा, जि.ठाणे) मागामवरीि एनिी लसजस्ट्टम लिलमटेड या  
िां पनीतीि िामगाराांचे थकित वेतन देण् याबाबत 

(२१)  ७४२४० (२०-०४-२०१७).   श्री.सुतनि प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कचाींड-गो-हे (ता.र्वाडा, जि.ठाणे) मागाफर्वरील, एनिी लसजस्ट््म लललम्ेड या कीं पनीतील 
सुमारे १ हिार कामगाराींना अद्याप थककत र्वेतन देण् यात आले नसल् याच े हदनाींक ०७ 
िानेर्वारी, २०१७ रोिी र्वा त्या समुारास ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शासनाने याबाबत हस्ट्तके्षप करून कीं पनी व्यर्वस्ट्थापन र्व कामगार याींची बैठक 
घेर्वून सदरहू समस्ट्या तातडीने सोडवर्वण्याबाबत कोणती कायफर्वाही करण्यात आली र्वा येत आहे,  
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभािी पाटीि-तनिांगेिर (१९-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही, कारण म,े एनिी लसस्ट््म 
लललम्ेड ही आस्ट्थापना कचाींडगो-हे, ता.र्वाडा, जि,ठाणे या पत्यार्वर अजस्ट्तत्र्वात नसून, 
त्याऐर्विी म.ेबील एनिी लसजस्ट््म लल. ही आस्ट्थापना सदर पत्यार्वर कायफरत आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मु.पो.ता.रोहा (जि.रायगड) येथीि उपभूमी अलभिेख अधधिारी याांना िाच घेताना  
िाचिूचपत प्रततबांधि ववभागाच्या अधधिाऱयाांनी अटि िेल्याबाबत 

  

(२२)  ७४३१६ (२०-०४-२०१७).   श्री.सरदार तारालसांह (मिुुांड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मु.पो.ता.रोहा (जि.रायगड) येथील उपभूमी अलभलेख अधधकारी श्री.अरवर्वींद णझराडकर याींनी 
३५००० रुपयाींची लाच घेताना रायगड लाचलूचपत प्रनतबींधक वर्वभागाच्या अधधकाऱ्याींनी हदनाींक 
२४ िानेर्वारी, २०१७ रोिी र्वा त्या सुमारास अ्क केल्याच ेननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उलत प्रकरणी चौकशी करुन आरोपीच्या घराची र्व मालमत्तेची झडती र्व 
तपासणी रायगड लाचलचूपत प्रनतबींधक वर्वभागाच्या अधधकाऱ्याींनी केली आहे काय, 
असल्यास, झडतीमध्ये ज्ञात स्ट्त्रोतापेक्षा िास्ट्त अशी ककती सींपत्ती आढळून आली असून 
त्याचा पींचनामा करण्यात आला आहे काय तसेच चौकशीच्या अनुषींगाने आरोपीर्वर कोणती 
कारर्वाई करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) होय. 
     आरोपी लोकसेर्वक श्री.अरवर्वींद णझराडकर, उपअधधक्षक भूमी अलभलेख याींनी खािगी 
इसमामार्फ त ३५,०००/- रुपयाींची  लाच जस्ट्र्वकारल्याने रायगड लाचलचुपत प्रनतबींधक वर्वभागाच्या 
अधधकाऱ्याींनी हदनाींक २५ िानेर्वारी, २०१७ रोिी त्याींना अ्क केली असून त्याींचेवर्वरूध्द 
लाचलुचपत प्रनतबींधक कायद्यातील तरतुदीनुसार रोहा पोलीस स्ट््ेशन येथे गु.र.क्र. १०/२०१७ 
दाखल करण्यात आला आहे तसचे त्याींना  हद.२४.०१.२०१७ पासून सेर्वेतून ननलींबबत करण्यात 
आले आहे. 
(२)  र्व (३) आरोपी लोकसेर्वक श्री.अरवर्वींद णझराडकर, उपभुमी अलभलेख अधधकारी याींच्या 
मौि ेणझराड येथील घराची घरझडती घेण्यात आली असून घरझडतीत आके्षपाहफ मालमत्ता 
आढळुन आलेली नाही. 

___________ 
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अिोिा (जि.अिोिा) जिल्हा क्रीडा सांिुि येथ ेअल्पवयीन  
खेळाडूांच ेिैंधगि शोषण िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२३)  ७४४११ (२०-०४-२०१७).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोिा पूवम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला (जि.अकोला) जिल्हा क्रीडा सींकुल येथे जिम्नॅजस्ट््लस प्रलशक्षकाकडून अल्पर्वयीन 
खेळाडूींर्वर लैंधगक शोषण केल्याचा धलकादायक प्रकार हदनाींक १३ डडसेंबर, २०१६ रोिी र्वा त्या 
दरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर जिम्नॅजस्ट््लस प्रलशक्षकार्वर स्ट्थाननक रामदासपेठ पोलीस स्ट््ेशन मध्ये 
पास्ट्को कायद्याअींतगफत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी, शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, 
चौकशी दरम्यान काय आढळून आले र्व त्यानुसार दोषीींर्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा 
करण्यात येत आहे तसेच भवर्वषयात अशा वर्वकृत घ्नाींची पुनरार्वतृ्ती न होण्याकररता 
शासनाकडून कोणती उपाय योिना करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) कर्याफदी वपडीत मुलाने हद.१३.१२.२०१६ रोिी हदलेल्या िबानी ररपो फ्र्वरुन आरोपी 
जिम्नॅजस्ट््लस प्रलशक्षकार्वर पोलीस स्ट््ेशन रामदासपेठ येथ ेअप.क्र.३३८/२०१६ कलम ३७७, ५०६ 
भादींवर्व सह कलम ५(एल) (ओ) (पी), ६, ९ (एल) (ओ) (पी), ८, १०, १२ पोलसो कायदा प्रमाण े
हद.१३.१२.२०१६ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  
     त्याचप्रमाणे आणखीन एका कर्याफदी वपडीत मुलाने हद.२०.१२.२०१६ रोिी हदलेल्या 
िबानी ररपो फ्र्वरुन आरोपीवर्वरुध्द पोलीस स्ट््ेशन रामदासपेठ येथे अप.क्र.३४४/२०१६ कलम 
३७७, ५०६ भादींवर्व सह कलम ५(एल) (ओ) (पी), ६, ९ (एल) (ओ) (पी), ८, १०, १२ पोलसो 
कायदा प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीस अ्क करण्यात आले असून, 
आरोपीवर्वरुध्द दोषारोपपत्र मा.न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. गुन्हा न्यायप्रवर्वष् 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

साांगिी जिल््यातीि लभिवडी येथीि तासगाांव चोपड ेमळ्यािवळ १४ वषीय 
 शाळिरी मुिीचा अत्याचार िरुन िरण्यात आिेिा खून 

  

(२४)  ७४८७८ (२१-०४-२०१७).   श्री.शामराव ऊफम  बाळासाहेब पाटीि (िराड उत्तर), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.राहुि मोटे (पराांडा), श्री.राणािगिीतलसांह पाटीि (उस्ट्मानाबाद), श्री.मिरांद 
िाधव-पाटीि (वाई), श्री.हदपि चव्हाण (फिटण), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.सांदीप 
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नाईि (ऐरोिी), श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.राहुि िगताप (श्रीगोंदा), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागि), श्री.तनतेश राण े (िणिविी), श्री.िािीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल््यातील लभलर्वडी येथील तासगाींर्व चोपड े मळ्यािर्वळ १४ र्वषीय शाळकरी 
मुलीचा अत्याचार करुन खून केल्याची घ्ना माहे िानेर्वारी, २०१७ च्या दसुऱ्या सप्ताहात 
घडल्याचे ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनामार्फ त चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले र्व तद्नुसार सदर आरोपीचा तपास करुन त्याच्यार्वर कोणती कडक कारर्वाई केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) सदर घ्नेबाबत तपास करण्यात आला आहे. याप्रकरणी आरोपीवर्वरुध्द लभलर्वडी पोलीस 
ठाणे भाग ५ गु.रजि.नीं.२/२०१७ भादींवर्व कलम ३०२, ३७६(अ) सह पोलसो कायदा कलम ४, ६, 
८ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हयातील आरोपी क्र.१ हा सींशयीत आरोपी 
असून, त्याचेवर्वरुध्द पुरार्वे प्राप्त न झालेन े त्यास सी.आर.पी.सी. कलम १६९ प्रमाणे मुलत 
करण्याबाबतचा अहर्वाल मा.न्यायालयात पाठवर्वण्यात आला आहे.  आरोपी क्र.२ च े डीएनए 
मयताच्या डीएनए शी िूळत असल्याबाबत र्वैद्यकीय अहर्वाल प्राप्त झाला आहे.  तसेच पुरार्व े
लमळाले आहेत. आरोपी क्र.२ यास अ्क करण्यात आले असून, गुन्हयाचा तपास सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि आयटीआय लशििाांच्या मागण्याांबाबत 
  

(२५)  ७५८२० (२१-०४-२०१७).   श्री.सांिय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय िौशल्य 
वविास व उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यभरातील आय्ीआयमध्ये लशक्षकाींच्या ३०% िागा ररलत असून त्या भरण्याबाबत र्व 
इतर प्रलींबबत मागण्यासाठी राज्यातील आय्ीआयच्या लशक्षकाींनी हहर्वाळी अधधर्वेशनात मूक 
मोचाफ काढला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लशक्षकाींच्या मागण्याबाबत शासनाने कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटीि-तनिांगेिर (१९-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सन २०१४ मध्ये व्यर्वसाय लशक्षण र्व प्रलशक्षण सींचालनालयाींतगफत ररलत असलेली 
सरळसेर्वेची ग् क सींर्वगाफतील ७०२ पदे भरण्याबाबत िाहहरात हदली होती.  त्यामध्ये २८० 
लशक्षकीय पदाींचा समार्वशे आहे.  त्या अनुषींगान ेलेखी र्व व्यार्वसानयक चाचणी परीक्षा घेण्याींत 
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आली होती. परींतु, मा.महाराषर प्रशासकीय न्यायाधधकरण, औरींगाबाद याींच्या ननणफयानुसार 
िाहहरात रद्द झाली होती. सदर ननणफयावर्वरुध्द सींचालनालयामार्फ त मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ 
औरींगाबाद येथ े रर् वपह्शन दाखल करण्यात आली. मा.न्यायालयाच्या हद.२३.११.२०१६ चे 
अींतररम आदेशाच्या अनुषींगाने िाहहरातीतील लशल्प ननदेशक पदे र्वगळून गणणत ननदेशक, 
धचत्रकला ननदेशक, भाींडार अधधक्षक, सहाय्यक भाींडारपाल/भाींडार ललवपक, लघुलेखक 
(ननम्नशे्रणी), लघु ी्ंकलेखक (मराठी), र्वाहन चालक, र्वररषठ ललवपक, कननषठ ललवपक ही पदे 
भरण्याकररता पुढील कायफर्वाही करण्यात येत आहे. 
     महाराषर राज्य आय.्ी.आय ननदेशक सींघ्नेच्या वर्ववर्वध मागण्यासींदभाफत हदनाींक 
०४.०१.२०१७ रोिी मा. राज्यमींत्री (कौ.वर्व. र्व उ.) याींचे अध्यक्षतेखाली बैठक झालेली आहे. सदर 
बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या ननणफयानुसार आय.्ी.आय. ननदेशक सींघ्नेच्या मागण्यासींदभाफत 
ननयमानुसार आर्वश्यक कायफर्वाही करण्यात येत आहे.     
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि स्ट्वातांत्र्य सांग्राम सैतनिाांना िमी पेन्शन लमळत असल्याबाबत 
  

(२६)  ७६०१३ (२०-०४-२०१७).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनान े हदनाींक २ ऑल्ोबर, २०१६ दरम्यान स्ट्र्वातींत्र्य सींग्राम सैननकाींची पेन्शन 
र्वाढवर्वण्याबाबत घोषणा केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इतर राज्याींच्या तुलनेत राज्यातील स्ट्र्वातींत्र्य सींग्राम सैननकाींना कमी पेन्शन 
लमळते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पेन्शन र्वाढर्वनू लमळण्याबाबत र्वारींर्वार मागणी करण्यात येत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने पेन्शन 
र्वाढवर्वण्याबाबत शासन कोणती उपाययोिना करणार आहे र्वा करीत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०७-२०१७) :(१) होय. कें द्र शासनाने हदनाींक १७.८.२०१६ रोिी स्ट्र्वातींत्र्य 
सैननक सन्मान पेन्शन र्वाढीबाबतचे आदेश ननगफलमत केले आहेत.  
(२) याबाबतची माहहती कक्षामध्ये उपलब्ध नाही. तथावप, कें द्र शासनापेक्षा राज्य शासनाच्या 
स्ट्र्वातींत्र्य सैननकाींना पेन्शन म्हणून लमळणारी रलकम कमी आहे.  
(३) होय, पेन्शन र्वाढर्वनू लमळण्याबाबतची ननर्वेदने शासनास प्राप्त होत आहेत.  
(४) राज्यातील स्ट्र्वातींत्र्य सींग्राम सैननकाींना देण्यात येणा-या पेन्शनच्या रलकमते र्वाढ 
करण्याबाबत प्रस्ट्तार्व शासनाच्या वर्वचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
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मौि ेहहांगणी (ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर) येथीि घोडनदीतून  

वाळू उपसा होत असल्याबाबत 
  

(२७)  ७६६२३ (२१-०४-२०१७).   श्री.राहुि िगताप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.राहुि मोटे (पराांडा), श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि े हहींगणी (ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर) येथील घोडनदीतून र्वाळू उपसा वर्वरोधात 
कारर्वाई करण्यास गेलेल्या प्राींताधधकारी याींच्या िीपला रकन े धडक देर्वून िीर्वे मारण्याचा 
प्रयत्न केल्याची घ्ना माहे ऑल्ोबर, २०१६ च्या दसुऱ्या सप्ताहात घडल्याच ेननदशफनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनामार्फ त चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले र्व तद्नुसार प्राींताधधकाऱ्याींना िीर्वे मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याींर्वर शासनान े
कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी बलेर्वींडी पोलीस स्ट््ेशन येथे गु.र.नीं. ११४/२०१६ भा.दीं.वर्व कलम ३०७, ३५३, 
३४१ प्रमाण े हद.१४/०६/२०१६ रोिी गुन्हा दाखल केलेला आहे. सदर गुन््यात आरोपीस 
अ्कपुर्वफ िामीन लमळाला असुन गुन््याचा  तपास चालु आहे. 
(३) वर्वलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) शहराच्या मध्यवस्ट्तीत  
सुरु असिेिा अनैतति व्यापार  

  

(२८)  ७६९४२ (२०-०४-२०१७).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) शहराच्या मध्यर्वस्ट्तीत सराफसपणे सुरु असलेल्या कुीं ्णखान्यार्वर 
पोललसाींच्या पथकान े हदनाींक २० डडसेंबर, २०१६ रोिी छापा ्ाकून अनैनतक देहव्यापार 
करणाऱ्या नगर र्व दौंड येथील दोन तरुणाींसह दोन महहलाींर्वर “वप्ा” अींतगफत कारर्वाई करण्यात 
आल्याचे हदनाींक २१ डडसेंबर, २०१६ रोिी र्वा त्या सुमारास ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उलत प्रकरणी पोललसाींनी सींबींधधताींवर्वरुध्द गुन्हा नोंदर्वून दोषीीं वर्वरुध्द कोणती 
कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी श्रीगोंदा पोलीस स्ट््ेशन येथे गु.र.नीं. ५८९/२०१६ जस्ट्त्रयाींचा अनैनतक व्यापार 
प्रनतबींध कायदा कलम ३, ४, ५, ८ प्रमाणे ४ आरोपीींवर्वरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
सदर गुन््यातील आरोपीींना अ्क करुन त्याींच्यावर्वरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र 
पाठवर्वण्यात आले आहे. 
(३) वर्वलींब झालेला नाही. 

___________ 
  
अहमदनगर शहरातीि सिेपूरा “सी-िाई” या िापड दिुानातीि महहिाांच्या ड्रलेसांग रुम मध्ये 

सीसीटीव्ही िॅमेरा िावून त्याचा दरुुपयोग िरण्यात आल्याबाबत 
  

(२९)  ७६९४६ (२०-०४-२०१७).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर शहरातील सिेपरूा “सी-लाई” या कापड दकुानातील महहलाींच्या रलेसींग रुम 
मध्ये सीसी्ीव्ही कॅमेरा लार्वून त्याचा दरुुपयोग केल्याची धलकादायक घ्ना घडल्याच ेहदनाींक 
२९ डडसेंबर, २०१६ रोिी र्वा त्या सुमारास ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोललसाींनी उलत प्रकरणी दकुान मालकाची चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय ननषपन्न झाले र्व त्यानुसार पुढे कोणती कारर्वाई करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
     सदर प्रकरणी तोर्खाना पोलीस स्ट््ेशन येथे गु.र.नीं. ४२७/२०१६ भा.दीं.वर्व. कलम ३५४ 
(क), ३२३, ५०६,  बालकाींच ेलैधगींक आत्याचारापासून सींरक्षण कायदा कलम ७ र्व ८ प्रमाण ेहद. 
२९/१२/२०१६ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन््याच्या तपासात दकुानातील मॅनिेर 
र्व इतर १ व्यलती दोषी आढळून आल्याने त्याींना अ्क करण्यात आलेली आहे. 
     तसेच सीसी्ीव्ही कॅमेऱ्यात धचत्रीत  झालेले रु््ेि तपासकामी  न्यायसहाय्यक र्वैज्ञाननक 
प्रयोगशाळा, कललना, मुींबई येथे पाठवर्वण्यात आलेले आहेत. परींतू त्याबाबतचा अहर्वाल अद्याप 
प्राप्त झालेला नाही. सदर गुन्हा तपासार्वर आहे. 
(३) वर्वलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

िोहारे (ता.सांगमनेर, जि.अहमदनगर) ग्रामपांचायतीमध्ये िायमरत  
असिेल्या ग्रामसेविास मारहाण िेल्याबाबत 

  

(३०)  ७७३०२ (२१-०४-२०१७).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लोहारे (ता.सींगमनेर, जि.अहमदनगर) ग्रामपींचायतीमध्ये कायफरत असलेले ग्रामसेर्वक प्रहदप 
आसने याींनी िुन्या शौचालयाच ेबोगस अनुदान काढून देण्यास नकार हदल्यान ेत्याींना हदलीप 
सोमर्वींशी याींनी लाथाबलुलयान े र्व खचुीन े बेदम मारहाण केल्याच े हदनाींक १७ डडसेंबर, २०१६ 
रोिी र्वा त्यासमुारास ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उलत प्रकरणी मारहाण करणाऱ्या व्यलतीला पोलीसाींनी अ्क केली आहे काय, 
असल्यास, त्याच्या वर्वरुध्द कोणता गुन्हा नोंदवर्वण्यात आला आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
     सदर प्रकरणी सींगमनेर तालुका पोलीस स्ट््ेशन येथे गु.र.नीं. १९०/२०१६ भा.दीं.वर्व. कलम 
३५३, ३३२, ५०४, ५०६, प्रमाणे हद.१६/१२/२०१६ रोिी  गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(२) होय. 
     सदर गुन््यातील आरोपीस हद.०५/०१/२०१७ रोिी अ्क करुन मा.न्यायालयात 
दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून सदर गुन्हा न्यायप्रवर्वषठ आहे. 
(३) वर्वलींब झालेला नाही. 

___________ 
  
माळेगाव (ता.सावनेर, जि.नागपूर) निीि पांधराखेडी येथीि श्रीनाथ रासायतनि िां पनीमध्ये 

एिा मिुराचा हात मलशनमध्ये अडिल्याने िापावा िागल्याबाबत. 
  

(३१)  ७७३१४ (२१-०४-२०१७).   श्री.शरददादा सोनावणे (िनु्नर), श्री.सरदार तारालसांह 
(मुिुांड) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माळेगार्व (ता.सार्वनेर, जि.नागपूर) निीक पींधराखेडी येथील श्रीनाथ रासायननक कीं पनीमध्ये 
हदनाींक १० डडसेंबर २०१६ रोिी र्वा त्या सुमारास एका मिुराचा हात मलशनमध्ये अडकूनही 
सदर प्लाीं् बींद न करता, आठ तासानींतर व्यर्वस्ट्थापकान े प्लाीं् बींद करुन, मिुराचा हात 
काढल्यान ेतो हात कापार्वा लागल्याची घ्ना ननदशफनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ही घ्ना ग्रामस्ट्थाींना कळल्यानींतर त्याींनी कीं पनीचे व्यर्वस्ट्थापक सुरि प्ेल र्व 
मालकावर्वरुध्द गुन्हे दाखल करुन अ्क करण्याची मागणी केली र्व पोलीस उपवर्वभागीय 
अधधकारी वर्वक्रम कदम, तहलसलदार गणर्वीर याींनी सींतप्त िमार्वाची समिुत काढून िखमीला 
हॉजस्ट्प्लमध्ये पोहोचर्वले, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार मिुराला नुकसान 
भरपाई देण्याबाबत तसचे श्रीनाथ रासायननक कीं पनीच े मालक र्व व्यर्वस्ट्थापक सुरि प्ेल 
याींचेवर्वरुध्द कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभािी पाटीि-तनिांगेिर (१२-०७-२०१७) :(१) हे अींशतः खरे आहे. 
     मे.श्रीनाथ र्ाईन केम प्रा. लल., मालेगार्व, ता.सार्वनेर, जि.नागपूर या कारखान्यात 
हद.११/१२/२०१६ रोिी पहा्े ०४:०० र्वा. चे समुारास कारखान्यात काम कररत असताींना 
श्री.सुरेन्द्र गड े या कामगाराचा डार्वा हात मशीनच्या रो्र बॉलसमध्ये र्सला. अपघातानींतर 
लगेच मशीन बींद करण्यात आली. त्यानींतर सकाळी ११.०० र्वा. कामगाराचा र्सलेला हात 
मशीनमधून काढण्यात आला. त्यास त्र्वररत नागपूर येथील दर्वाखान्यात भरती करण्यात आले 
होते. 
(२) सदर अपघाताची माहहती कारखाना व्यर्वस्ट्थापनान ेर्ोनर्वरून पोलीस स्ट््ेशन, सार्वनेर याींना 
हद.११/१२/२०१६ रोिी सकाळी ७:३० र्वा. च्या सुमारास हदल्यानींतर पोलीस अधधकाऱ्याींनी 
घ्नास्ट्थळी भे् हदली. िखमी कामगाराच्या र्वडीलाींनी केलेल्या कर्याफदीर्वरून पोलीस 
वर्वभागातरे् कीं पनीच ेव्यर्वस्ट्थापक सुरि प्ेल र्व मालकावर्वरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आलेला 
आहे. 
(३) औद्योधगक सुरक्षा र्व आरोग्य सींचालनालयाने चौकशीअींती कारखाने अधधननयम, १९४८ 
अींतगफत कलम २१(१) (iv) (c) र्व कलम ७ A (२) (a) चा भींग केल्याप्रकरणी कारखान्याच्या 
भोगर्व्ादार वर्वरुध्द अनतररलत मुयेय न्यायदींडाधधकारी, नागपूर याींच े न्यायालयात 
हद.०८/०३/२०१७ रोिी ख्ला दाखल केला आहे. 
     िखमी कामगारार्वरील र्वदै्यककय खचफ रु.५०,७६२/- व्यर्वस्ट्थापनान े केला आहे र्व 
रु.५०,०००/- सानुग्रह अनुदान हदले आहे. 
     पोलीस वर्वभागामार्फ त देखील कीं पनीच ेव्यर्वस्ट्थापक र्व मालकावर्वरुध्द गुन्हा दाखल करून 
सार्वनेर येथील न्यायालयात ख्ला दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

पन्हाळा तािुक्यातीि (जि.िोल्हापरू) पणुत्र ेपेयिि योिनेत झािेल्या  
गैरव्यवहाराची फेरचौिशी िरण्याबाबत 

  

(३२)  ७७८९८ (२१-०४-२०१७).   डॉ.सुजित लमणचेिर (हातिणांगिे) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पन्हाळा तालुलयातील (जि.कोल्हापूर) पणुत्र े पेयिल योिनते झालेल्या गैरव्यर्वहाराच्या 
प्रकरणाची चौकशी पूणफ होऊनही कारर्वाईस ्ाळा्ाळ केल्याबद्दल जिल्हा न्यायालयान ेशाहूपूरी 
पोललसाींना रे्रचौकशी करण्याच ेआदेश माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये र्वा त्या सुमारास हदले आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी रे्रचौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीनुसार सींबींधधताींर्वर 
कोणती कारर्वाई करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) र्व (२) सदर प्रकरणी मा.जिल्हा न्यायालयाकडून 
रे्रचौकशीचा आदेश झालेला नसनू मा. मुयेय न्यायदींडाधधकारी, कोल्हापूर याींनी पोलीस ठाणेस 
सीआरपीसी १५६ (३) प्रमाणे तपास करुन अहर्वाल सादर करण्याबाबत आदेश हदले आहेत. 
     तथावप, मा. जिल्हा र्व सत्र न्यायाधधश याींनी उलत आदेशास स्ट्थधगत हदली आहे. 
(३) वर्वलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

नाांदगाव (जि.नालशि) तािुक्यातीि शतीच्या िमीन व्यवहारप्रिरणी महसिू ववभागाच्या 
अधधिाऱयाांवर चिुीच्या पद्धतीन ेदाखि िेिेिे गुन्हे मागे घेण्याबाबत 

  

(३३)  ७८०१८ (२१-०४-२०१७).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदगार्व (जि.नालशक) येथे शतीच्या िमीन व्यर्वहारप्रकरणी लाचलुचपत खात्याने महसूल 
अधधकाऱ्याींवर्वरुद्ध चकुीच े गुन्हे दाखल केल्याच्या कारणार्वरून महसूल वर्वभागाचे अधधकारी र्व 
कमफचारी याींनी हदनाींक ६ र्व ७ िानेर्वारी, २०१७ रोिी काम बींद आींदोलन केले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, नाींदगार्व (जि.नालशक) तालुलयातील प्रश्न भाग (१) मधील शतीच्या िमीनी 
शासनाला िमा करण्यात आलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी दोषी अधधकारी र्व कमफचाऱ्याींर्वर गुन्हे दाखल व्हार्वते म्हणून 
तक्रारदारान े मालेगाींर्व (जि.नालशक) न्यायालयात दाखल केलेला दार्वा न्यायालयान े रे््ाळून 
अशाप्रकारे गुन्हे दाखल करता येत नसल्याबाबत हदनाींक १६ रे्ब्रुर्वारी, २०१६ रोिी ननणफय 
हदलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लाचलुचपत वर्वभागाकडून महसूल अधधकाऱ्याींवर्वरुद्ध दाखल केलेले चुकीच े गुन्हे 
मागे घेण्याबाबत शासनामार्फ त कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे. नालशक जिल्हाधधकारी कायाफलयातील 
अधधकारी र्व कमफचाऱ्याींनी हद.६ िानेर्वारी, २०१७ रोिी काम बींद आींदोलन केले र्व हद.७ 
िानेर्वारी, २०१७ रोिी काळ्या कर्ती लार्वून कामकाि करण्यात आले आहे.  
(२) होय, नाींदगाींर्व (जि.नालशक) तालुलयातील शतीच्या िमीनी अपर जिल्हाधधकारी याींच्या 
आदेशान्र्वये शासनाला िमा करण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) सदर प्रकरणाींत दोषी अधधकारी र्व कमफचारी याींच्यार्वर गुन्हे दाखल व्हार्वेत म्हणुन 
तक्रारदारान ेमा.वर्वशेष न्यायालय तथा अनतररलत सत्र न्यायालय, मालेगाींर्व याींच्या न्यायालयात 
सीआरपीसी १५६(३) प्रमाणे तक्रार दाखल करून घेण्याबाबत अिफ केला होता मात्र सीआरपीसी 
१५६(३) प्रमाणे तक्रार दाखल करून घेण्याचे अधधकार वर्वशेष न्यायालयास नसल्यान े सदर 
अिाफची दखल घेऊ शकत नसल्याचे नमूद केले आहे. 
(४) र्व (५) सदर प्रकरणी चुकीच ेगुन्हे दाखल झालेले नाहीत. 

___________ 
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बाांधिाम तसेच घरेि ूिामगाराांची नोंदणी िरून जिल्हास्ट्तरावर  
स्ट्वतांत्र यांत्रणा तनमामण िरण्याबाबत 

  

(३४)  ७८०२७ (२१-०४-२०१७).   श्री.पांिि भिुबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाींधकाम तसेच घरेल ूकामगाराींची नोंदणी करून त्याींना कल्याणकारी योिनाींचा प्रभार्वीपणे 
लाभ देण्यासाठी जिल्हास्ट्तरार्वर स्ट्र्वतींत्र यींत्रणा ननमाफण करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी 
शासनाकड ेकेलेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनामार्फ त कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटीि-तनिांगेिर (०६-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) नोंदणीकृत पात्र बाींधकाम कामगाराींस िलद गतीने लाभ र्वा्प करण्याकररता तसेच 
मींडळाचे कामकाि पाहण्यासाठी हदनाींक १८.६.२०१४ च्या शासन ननणफयान्र्वये प्रत्येक जिल्हा 
कायाफलयास बा्य यींत्रणेद्र्वारे, १ ललवपक, १ डे् ा एन्री ऑपरे्र, १ कननषठ लेखापाल तसेच 
वर्वभागीय कायाफलयासाठी १ ललवपक, १ डे् ा एन्री ऑपरे्र, १ कननषठ लेखापाल आणण मुींबई 
येथील कायाफलयासाठी ३ ललवपक, ३ डे् ा एन्री ऑपरे्र र्व ३ कननषठ लेखापाल अशी पदे 
कीं त्रा्ी पध्दतीर्वर भरण्यात आली आहे. तसेच इमारत र्व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी 
मींडळासाठी स्ट्र्वतींत्र पूणफ र्वेळ अधधकारी/कमफचारी याींची ननयुलती करण्याबाबतची कायफर्वाही 
प्रगतीपथार्वर आहे.  
    तसचे, महाराषर घरेलू कामगार कल्याण मींडळासाठी ४८ पदे ननमाफण करण्याच ेप्रस्ट्तावर्वत 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

धुळे शहर, रा.मोहाडी उपनगर येथीि िुमारी तनकिता गावड ेहहच्या  
हत्येची सीआयडी माफम त चौिशी िरण्याबाबत 

  

(३५)  ७८५४९ (२१-०४-२०१७).   श्री.अतनि (अण्णा) गोटे (धळेु शहर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे शहर, रा.मोहाडी उपनगर येथील कुमारी ननककता गार्वड े हहच्या ननघणृ हत्येची सी 
आय डी मार्फ त चौकशी करण्याचे आदेश होणेबाबत स्ट्थाननक लोकप्रनतननधधींनी हदनाींक २८ 
डडसेंबर, २०१६ रोिी र्वा त्या सुमारास मा.मुयेयमींत्री याींचकेड ेपत्राद्र्वारे मागणी करुनही अदयापी 
कोणतीच कारर्वाई करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनस्ट्तरार्वर तातडीने कारर्वाई करण्याबाबत कोणती कायफर्वाही 
करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) र्व (२) उलत प्रकरणी शासनाच ेपत्र क्र. सी.आय.डी. 
०११७/प्र.क्र. ४७/पोल-१२ हद. २५/०१/२०१७ अन्र्वये अपर पोलीस महासींचालक, रा.गु.अ.वर्वभाग 
याींना चौकशी करण्याच ेआदेश हदले असून त्यानुसार गुन्हे अन्र्वेषण वर्वभागामार्फ त तपास चाल ू
आहे. 
(३) वर्वलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

हदांडोरी तािुक्यातीि (जि.नालशि) सोनगाांव येथीि मुिीवर  
बिात्िार िेल्याप्रिरणी सुरु असिेिी चौिशी 

  

(३६)  ७८५७५ (२१-०४-२०१७).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागिाण), श्री.शलशिाांत लशांदे 
(िोरेगाव), श्री.ियांत पाटीि (इस्ट्िामपूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड 
(अिोिे) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हदींडोरी तालुलयातील (जि.नालशक) सोनगाींर्व लशर्वारातील मळ्यािर्वळ हदनाींक २० माचफ, 
२०१६ रोिी चौघा नराधमानी केलेल्या बलात्काराची सुरु असलेली चौकशी पूणफ झाली आहे 
काय, 
(२) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार बलात्कार करणाऱ्याींर्वर शासनाने 
कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) सदर घ्नेबाबत आरोपीवर्वरुध्द हदींडोरी पोलीस स्ट््ेशन गुरनीं.४५/२०१६ भादर्वी कलम 
३७६(ड), ५०६ र्व लैंधगक अत्याचारापासून बालकाींच ेसींरक्षण कायदा कलम ४, १७, १८ प्रमाणे 
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन््यातील चारही आरोपीवर्वरुध्द दोषारोपपत्र दाखल 
करण्यात आले आहे.  सदर केसचे सुनार्वणी अींती मा.न्यायालयान ेआरोपीींना प्रत्येकी २० र्वष े
सलत मिूरी र्व रु.५०००/- दींड र्व दींड न भरल्यास ३ र्वषे सलतमिूरी लशक्षा हदली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

बदिापूर (जि.ठाणे) येथीि सानेवाडी पररसरातीि सुलशक्षित महहिा व तरुणीांना शासन 
मान्यताप्राप्त व्यवसाय प्रलशिण देण्याच्या नावाखािी िेल्याबाबत फसवणूि 

  

(३७)  ७८५९१ (२१-०४-२०१७).   श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन), श्री.धैयमशीि पाटीि (पेण) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बदलापूर (जि.ठाणे) येथील सानेर्वाडी पररसरातील सुलशक्षक्षत १०० त े १५० महहला र्व 
तरुणीींना शासन मान्यताप्राप्त व्यर्वसाय प्रलशक्षण देण्याच्या नार्वाखाली सुननल घडर्वले र्व त्याींची 
पत्नी सुवप्रया घडर्वले या दाींपत्याने व्यर्वसाय प्रलशक्षण कें द्र सुरू करून लाखो रुपयाींना 
र्सर्वल्याच ेमाहे िानेर्वारी, २०१७ मध्ये ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उलत प्रकरणी पोललसाींत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे काय र्व त्यानुसार 
सींबींधीत महहलाींची र्सर्वणूक करणाऱ्या आरोपीींना अ्क करुन पढेु कोणती कारर्वाई करण्यात 
आली र्वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, बदलापूर पजश्चम पोलीस ठाणे हद्दीत माहे १८ िुल,ै २०१६ ते आिपार्वेतो र्वाडीलाल 
्ॉर्वर, देर्वधरर्वाडा, सानेर्वाडी, बदलापूर पजश्चम या हठकाणी “ र्लत मुली/ महहलाींसाठी रोिगार 
र्व स्ट्र्वयींरोिगार प्रलशक्षण योिना” या रस्ट््च ेसींचालक १) सुननल शाींताराम घडर्वले २) सुवप्रया 
सुननल घडर्वले याींनी “र्लत मुली /महहलाींसाठी रोिगार र्व स्ट्र्वयींरोिगार प्रलशक्षण योिने “ 
बाबत िाहहराती आणण पॅम्पले् छापून र्व त ेमहाराषर मान्यता प्राप्त असून त्याचा नोंदणी 
क्र.” महाराषर राज्य/एर्/२०१९७/ह्एचएन” असा असल्याच ेभासर्वले र्व नमूद हठकाणी वर्ववर्वध 
कोसफ करीता कर्याफदी कडून ३२,६००/-रु. जस्ट्र्वकारुन तसेच इतर १०० ते १५० प्रर्वेलशत मुली/ 
महहलाींकडून वर्ववर्वध कोसफ करीता सूमारे ५ त े ६ लाख रुपये जस्ट्र्वकारुन ननयोिीत कोसफच े
प्रलशक्षण न देता तसेच भरलेले पैसे परत न देता कर्याफदी र्व इतर मुली/ महहला याींची 
र्सर्वणूक केली तसेच रस्ट्् मध्ये असलेले १५ कमफचाऱ्याींना देखील त्याींचा सहा महहन्याींचा 
पगार न देता त्याींची देखील र्सर्वणूक केली म्हणून रस्ट््चे सींचालक याींचे वर्वरोधात बदलापुर 
पजश्चम पोलीस ठाणे गु.र.क्र.०३/२०१७ भादींवर्व कलम ४२०, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. 
     आरोपीताींर्वर मा.न्यायालयात हदनाींक १७.०५.२०१७ रोिी दोषारोपपत्र सादर केले असून 
सदरचा गुन्हा न्यायप्रवर्वषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

ठाणे गुन्हे शाखेच्या पोलिसाांनी पाचशे आझण एि हिाराांच्या िुन्या नोटा २५ टक्क्याांच्या 
मोबदल्यावर बदिण्यासाठी आिेल्या सात िणाांना अटि िेल्याबाबत 

  

(३८)  ७८६१९ (२१-०४-२०१७).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे गुन्हे शाखेच्या पोललसाींनी पाचश ेआणण एक हिाराींच्या िुन्या नो्ा २५ ्ललयाींच्या 
मोबदल्यार्वर बदलण्यासाठी आलेल्या सात िणाींना अ्क करून त्याींच्याकडून ५५ लाखाींच्या 
िुन्या नो्ा िप्त केल्याची बाब माहे िानेर्वारी, २०१७ मध्ये र्वा त्या दरम्यान ननदशफनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उलत प्रकरणी कोणती कारर्वाई करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदरहू प्रकरणी  गुप्त माहहतीनुसार एएच्ीसी पथकाने दोन पींचासह,  मारुती र्वगॅनार कार 
नीं.एमएच ४६-ह्एल-२५३ मधील चालकासह ३ इसम र्व जस्ट्र्वफ्् डडझायर कार नीं. एमएच-०८-
आर-४६७२ मधील चालकासह एक महहला र्व दोन इसम याींना ताब्यात घेर्वून, नमूद इसमाींची 
र्व र्वाहनाींची पींचासमक्ष झडती पींचनामा केला असता, १) र्वगॅनार कारमध्ये एकुण २९,६७,५००/- 
रुपये त्यामध्ये १०००/- दराच्या भारतीय चलनातील बींद झालेल्या ५२८ नो्ा र्व ५००/- रु. 
दराच्या भारतीय चलनातील बींद झालेल्या ४८७९ नो्ा िप्त केल्या २) जस्ट्र्वफ्् डडझायर 
कारमधून एकुण २४,९४,५००/-रुपये त्यामध्ये १०००/- दराच्या भारतीय चलनातील बींद झालेल्या 
७९५ नो्ा र्व ५००/- रु.दराच्या भारतीय चलनातील बींद झालेल्या ३३९९ नो्ा िप्त केल्या. 
अशा एकूण ५४, ६२,००/- रुपयाींच्या नो्ा र्वरील नमूद र्वाहनासह िप्त करून, र्वतफकनगर 
पोलीस ठाणे येथ े सी.आर.पी.सी. कलम ४१ (१) (ड) प्रमाणे हदनाींक ११.०१.२०१७ रोिी गु.र.क्र. 
५३/२३:१० र्वािता नोंद घेण्यात येर्वून, यातील ७ आरोपी वर्वरुद्ध आयकर वर्वभाग, ठाणे मार्फ त 
अधधक तपास सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर येथे उच्च न्यायाियाचे कफरते खांडपीठ स्ट्थापन िरण्याबाबत  
  

(३९)  ७८६७४ (२१-०४-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर येथ ेमुींबई उच्च न्यायालयाच े कर्रते खींडपीठ (सककफ ् बेंच) स्ट्थापन करण्याचा 
ठरार्व हदनाींक १२ म,े २०१५ रोिीच्या मींत्रीमींडळ बैठकीत मींिूर करण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणफयाची अींमलबिार्वणी अद्याप करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मुींबई उच्च न्यायालयाचे कर्रते खींडपीठ (सककफ ् बेंच) स्ट्थापन करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३) राज्य मींत्रीमींडळाच्या हद.१२/५/२०१५ रोिीच्या बैठकीत कोल्हापूर येथ ेमा.उच्च न्यायालयाच े
कर्रते खींडपीठ स्ट्थापन करण्यास मान्यता देण्यात यार्वी, अशी लशर्ारस मा.मुयेय न्यायमुती, 
उच्च न्यायालय, मुींबई याींना करण्याचा ननणफय घेण्यात आला. त्याप्रमाणे शासनाने मा.मुयेय 
न्यायमुती, उच्च न्यायालय, मुींबई याींना हद.१७/७/२०१५ रोिीच्या पत्रान्र्वये लशर्ारस केली आहे 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
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हदवा रेल्वे स्ट्थानिािवळीि रेल्वे माधगमिेवर सात मीटर रुळाचा तुिडा  

ठेवून घातपात घडववण्याचा प्रिार तनदशमनास आल्याबाबत 
  

(४०)  ७८८१७ (२१-०४-२०१७).   श्री.रािन साळवी (रािापूर), श्री.सुतनि लशांदे (वरळी), 
श्री.अलमत वविासराव देशमखु (िातूर शहर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) हदर्वा रेल्र्व े स्ट्थानकानिीक रेल्र्वे माधगफकेर्वर सात मी्र रुळाचा तुकडा ठेर्वून हद. २५ 
िानेर्वारी २०१७ रोिी रात्रीच्या समयी घातपात घडवर्वण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उलत प्रकरणी दखल घेर्वनू शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले र्व त्यानुसार घातपाताच्या घ्ना रोखण्यासाठी शासनाकडून 
आितागायत कोणत्या उपाययोिना करण्यात आल्या र्वा येत आहेत, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
     परींत ु त्यात घातपात घडवर्वण्याचा प्रयत्न करण्यात आला हे अद्याप ननषपन्न झालेले 
नाही. 
(२) र्वरील प्रकरणी पोलीस तपासार्वर असुन याप्रकरणी ठोस कारर्वाई म्हणून पोलीस प्रलशक्षण 
कें द्रातील प्रलशक्षणाथींना पोलीस महासींचालकाींचे आदेशान्र्वये रेल्र्वमेागाफचे ननरीक्षण र्व तपासणी 
करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून  रेल्र्वे पोलीसाींची हद्द र्व कामकाि, रॅक पेरोललींग, 
घडणारे गुन्हे, अपघाती मतृ्य,ू रेल्र्वे हद्दीत बॉम्बस्ट्र्ो्च्या घ्ना, रेल्र्वे कायदा र्व रेल्र्वे सुरक्षा 
बल कायदा सींदभाफत प्रलशक्षण देर्वून रेल्र्व े पोलीसाींच्या सोबत रॅक पेरोललींगकामी पाठवर्वण्यात 
आले आहे. याअनुषींगाने हद. १८.०२.२०१७ र्व हद. ३.३.२०१७ रोिी पोलीस महासींचालक, 
महाराषर राज्य, मुींबई याींच्या कायाफलयात  राज्यातील र्व इतर राज्यातील रेल्र्वे पोलीसाींच े
र्वररषठ अधधकारी याींची समन्र्वय बैठकीच ेआयोिन करण्यात आले होत.े सदरहू बैठकीत सुरक्षा 
सींदभाफतील घ्ना, आर्वश्यक सुरक्षा उपाययोिना, रेल्र्वेतील गुन्हे र्व गुन्हेगाराींच्या माहहतीच े
आदानप्रदान  बाबत चचाफ करण्यात आली.  
     अशा घ्नाींची पुनरार्वतृ्ती होऊ शकेल अशी सींभाव्य हठकाणे शोधून काढून वर्ववर्वध सले्र 
मध्ये रॅक पेरोललींग कररता रो्ेशन पध्दतीन े कमफचारी नेमण्यात आले असून यार्वर पोलीस 
उपायुलत दिाफच ेअधधकारी देखरेख कररत आहेत. 
     लोहमागफ पोलीस ठाण्याच ेअधधकारी, गुन्हे शाखेच ेअधधकारी हे सींबींधधत शहर पोलीसाींच्या 
सतत सींपकाफत असून सातत्यान ेनमूद गुन्हे उघडकीस आणण्याच े र्व अशा घ्नाींना प्रनतबींध 
करण्याचे प्रयत्न चालू असून रेल्र्वे सुरक्षा बलाकडूनही तपास करणे तसेच योग्य त्या 
प्रनतबींधात्मक उपाययोिना करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
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परभणी शहरातीि सेि,ू पाथरी, गांगाखेड पाथरी आहद शहरामध्ये  
शस्ट्त्राांचा धाि दाखवून घरफोडीच्या घटना घडल्याबाबत 

  

(४१)  ७९२८५ (२१-०४-२०१७).   डॉ.राहूि पाटीि (परभणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी शहरातील सेल,ू पाथरी, गींगाखेड पाथरी आहद शहरामध्ये शस्ट्त्राींचा धाक दाखर्वून 
घरर्ोडीच्या अनेक घ्ना घडल्या असून घरर्ोडीत चोर्याींनी केलेल्या धुलकाबुलकीत पती-
पत्नीसह पोललस ननररक्षक िखमी झाले असून दोन लाख रुपयाींचा ऐर्वि चोर्याींनी 
पळवर्वल्याच ेतसेच पाथरी शहरातील गुलिारनगर भागात दरोडखेोराींनी शस्ट्त्राींचा धाक दाखर्वून 
नतघाींना मारहाण करुन दोन लाख रुपयाींचा मुदे्दमाल लु्ल्याचेही माहे िानेर्वारी, २०१७ मध्ये 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरात चोरी र्व दरोड्याच ेर्वाढलेल्या प्रमाणामुळे नागररकाींमध्ये प्रचींड लभतीच े
र्वातार्वरण पसरले असल्यामळेु उलत प्रकरणी शासनान ेसखोल चौकशी करुन कोणती कारर्वाई 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०७-२०१७) :(१) र्व (२) परभणी जिल््यात सन २०१७ मध्ये पाथरी, 
सेलु र्व गींगाखेड पोलीस स्ट््ेशन हद्दीत दरोड्याच्या २ घ्ना र्व िबरी चोरीची १ घ्ना अशा 
एकूण ३ घ्ना घडल्या आहेत. 
     यामध्ये गुलिारनगर, पाथरी येथ े कर्याफदीस धाक दाखर्वून एकूण  २,०००००/- रुपयाचा 
ऐर्वि चोरीला गेल्या प्रकरणी पाथरी पोलीस स्ट््ेशन येथ े गु.र.नीं. २४/२०१७ भा.दीं.वर्व. कलम 
३९५ अन्र्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सदर गुन््यातील आरोपीींना अ्क करुन मा. 
न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 
     हसमुख कॉलनी, सेलू येथे पती-पत्नीला मारहाण करुन एकूण १,०४,२००/- रुपयाींचा ऐर्वि 
चोरुन नेला तसेच, सदर चोर्याींनी सातोना रोड, सेलू येथ े पोलीस ननरीक्षक याींना मारहाण 
केल्याप्रकरणी सेल ूपोलीस स्ट््ेशन  गु.र.नीं. २४/२०१७ भा.दीं.वर्व. कलम ३९७, ३९५, ३९४, ४५८, 
५०६ अन्र्वये गुन्हा दाखल करुन १ आरोपीस अ्क करण्यात आले आहे. सदर गुन्हा उर्वफरीत 
आरोपी अ्क करण्यार्वर तपासार्वर आहे. 
     तसेच, िबरी चोरीचा गींगाखेड पोलीस स्ट््ेशन  येथे गु.र.नीं. ४२/२०१७ भा.दीं.वर्व. कलम 
३९४, ४५७, ३८०. अन्र्वये १ गुन्हा दाखल असून सदर गुन््याचा तपास चाल ूआहे. 
(३) वर्वलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

गोरेगाांव (मुांबई) पररसरातीि आरे सब पोिीस ठाण्याच्या हद्दीत तरुणाांची हत्या 
 िरण्यात येऊन त्याचा मतृदेह धडापासून वेगळा िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४२)  ७९४०६ (२१-०४-२०१७).   श्री.नसीम खान (चाांहदविी), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गोरेगाींर्व (मुींबई) पररसरातील आरे सब पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गोरेगार्व पूर्वेकडील हदींडोशी 
येथे पद्यर्वती सोसाय्ीत राहणा-या ब्रॅण्डन गोन्साजल्र्वस या २२ र्वषीय तरुणाींची हत्या करण्यात 
येऊन त्याचा मतृदेह धडापासून र्वगेळा करण्यात आल्याचे हदनाींक २८ डडसेंबर, २०१६ रोिी र्वा 
त्या समुारास ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मतृ तरुणाींच्या मानेर्वर एकच मोठा र्वार असुन सींपूणफ शरीरार्वर 
कोणतीही िखम नसल्याचे पोलीसाींनी साींधगतले असुन ही घ्ना नरबळीचा असल्याचा दा् 
सींशय असुन या प्रकरणी शासनाने त्र्वरीत चौकशी करुन आर्वश्यक कारर्वाई केली र्वा करण्यात 
येत आहे काय, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१७) :(१) होय, सदर घ्नेची माहहती हदनाींक २२.१२.२०१६ रोिी 
लमळाली आहे. 
(२) सदरहू मतृ तरुणाच्या मानेर्वर धारदार शस्ट्त्राने अज्ञात इसमानी र्वार करुन त्याच ेमुींडके 
धडापासून र्वेगळे केलेले असून त्याच्या कपाळार्वर र्व हाताच े पींिार्वर अधधक धचन्ह धारदार 
शस्ट्त्राने कोरण्यात आलेले आहे. तसेच नमुद घ्ना ही नरबळी असल्याबाबतचे कोणतेही पूरार्व े
आढळून आलेले नाही. 
     याबाबत आरे पोलीस स्ट््ेशन येथ ेगु.र.क्र.१५८/१६ भादींवर्व कलम ३०२, २०१ अन्र्वये गुन्हा 
दाखल असून गुन्हा तपासाधधन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

लसल्िोड (जि.औरांगाबाद) येथीि मौिाना आझाद चौि येथ े 
बस व रि याांचा झािेिा अपघात 

  

(४३)  ७९६१२ (२०-०४-२०१७).   श्री.अब् दिु सत्तार (लसल्िोड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जिल्हयातील लसल्लोड येथील मौलाना आझाद चौक येथे बस समोरुन येणा-या 
रकर्वर आदळल्यान े बसमधील १६ प्रर्वाशी िखमी झाले असल् याच े माहे िानेर्वारी, २०१७ 
दरम्यान ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाफत शासनाने चौकशी केली आहे काय र्व चौकशीत दोषी आढळून 
आलेल्याींर्वर कारर्वाई करण्यासोबतच िखमी प्रर्वाशाींना कोणती आधथफक मदत केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
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     सदर प्रकरणी  लसल्लोड  शहर पोलीस स्ट््ेशन येथ े गु.र.नीं. ०७/२०१७ भा.दीं.वर्व. कलम 
२७९, ३३७, ४२७ प्रमाणे दोषी बस चालकावर्वरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला असुन सदर 
गुन््यात आरोपीस अ्क करुन त्याच्यावर्वरुध्द मा. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात 
आले आहे. या प्रकरणी िखमीींना अद्याप आधथफक मदत देण्यात आलेली नाही. 
(३) वर्वलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद जिल््यातीि दघुमटनाांची चौिशी िरण्याबाबत 
  

(४४)  ७९६३२ (२१-०४-२०१७).   श्री.अब् दिु सत्तार (लसल्िोड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  औरींगाबाद जिल््यातील गींगापूर पोलीस ठाण्यातींगफत कायगार्व येथ ेमो्र सायकलर्वरुन 
प्रर्वास करणा-या अननता एडके या महहलेचा अज्ञात ्ेम्पोन ेधडक हदल्यान ेमतृ्य ुझाला असून 
दोनिण गींभीर िखमी झाले असल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१७ दरम्यान ननदशफनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अजिींठा पोलीस ठाण्यातींगफत गोलेगाींर्व र्व पानर्वडोद दरम्यान िीप उल्ून िीप 
चालकाचा मतृ्य ुझाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने उलत दोन्ही दघुफ् नाींची चौकशी केली आहे काय र्व त्यात दोषी 
आढळलेल्याींर्वर कारर्वाई करण्यासोबतच मतृ्यु पार्वलेल्याच्या कु्ूींबास कोणती आधथफक मदत 
केली आहे र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०७-२०१७) :१) होय, हे खरे आहे. 
     सदर प्रकरणी गींगापूर पोलीस स्ट््ेशन येथ े गु.र.न. ०८/२०१७ भा.दीं.वर्व.कलम २७९, 
३०४(अ), ३३७, स ह कलम १३४/१७७ मो.र्वा.का. प्रमाण े हद. १०/०१/२०१७ रोिी गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 
(२) होय. 
     सदर अपघात हा िीप चालकाच्या चकुीमळेु झाला असल्याने त्याींच्या वर्वरुध्द अजिींठा 
पोलीस स्ट््ेशन येथे गु.र.नीं. १८/२०१७ भा.दीं.वर्व. कलम २७९, ३०४, (अ) ३३८ प्रमाणे गुन्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) गु.र.नीं. ०८/२०१७ मधील अपघातातील रक अद्याप ननषपन्न झाला नसून गुन्हा तपासार्वर 
प्रलींबबत आहे. त्यातील मयत महहलेच्या नातेर्वाईकाींना अपघात वर्वमा लमळण्याकररता सर्वफ 
कागदपत्र अर्वगत करुन देण्यात आलेली आहेत. 
     गु.र.नीं. १८/२०१७ मधील अपघातामध्ये चालक हा मयत झाला असून सदर अपघात हा 
चालकाच्या चुकीमुळे घडला असल्याचे ननषपन्न झाले आहे.  
(४) वर्वलींब झालेला नाही. 

___________ 
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वसई पूवेिडीि (जि.पािघर) औद्योधगि िेत्रातीि िां पन्याांमधीि बाििामगाराांची मानवी 
वाहतूि प्रततबांधात्मि शाखेन ेसुटिा िेल्याबाबत 

  

(४५)  ८०५३४ (२१-०४-२०१७).   श्री.वविास तरे (बोईसर), श्री.क्षितीि ठािूर (नािासोपारा), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्वसई पूर्वेकडील (जि.पालघर) औद्योधगक के्षत्रातील कीं पन्याींमध्ये काम करणा-या १८ बाल 
कामगाराींची हदनाींक १७ िानेर्वारी २०१७ रोिी र्वा त्या समुारास मानर्वी र्वाहतूक प्रनतबींधात्मक 
शाखेन ेसु्का केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सु्का करण्यात आलेल्या बाल कामगाराींमध्ये एकूण ककती मलेु-मुलीींचा 
समार्वेश आहे, 
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
र्व त्यानसुार कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे 
(२) सु्का करण्यात आलेल्या बालकामगाराींमध्ये ०८ मुली र्व १० मुलाींचा समार्वेश होता. 
(३) र्वसई पूर्वेकडील औद्योधगक के्षत्रातील कीं पण्याींमध्ये बेकायदेलशर बालकामगार कामाकररता 
ठेर्वले िात असल्याची माहहती लमळाल्याने श्रीपाल इींडजस्ट्रअल इस्ट््े् या कीं पनीमध्ये धाड 
्ाकून १८ बालकामगाराींची सु्का करण्यात आली आहे. याबाबत र्वालीर्व पोलीस स्ट््ेशन येथ े
गु.र.क्र.१७/२०१७, भाींदवर्वसीं कलम ३७४, ३४ सह ज्यरु्वेननएल िस्ट््ीस ॲल् २०१५ च ेकलम ७९ 
अन्र्वये ५ आरोपीवर्वरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
     सदर गुन््यात लमळून आलेल्या १८ बालकामगार मुलाीं-मुलीींना मा.अध्यक्षा, बालकल्याण 
सलमती, ठाण-ेउल्हासनगर याींचकेड े हिर केले असता त्याींना योग्य त्या बाँन्डर्वर पालकाींचे 
ताब्यात हदलेले आहे. गुन््यातील ४ आरोपीींना मा. न्यायालयाने िामीन हदला असून एका 
आरोपीस अ्क पूर्वफ िामीन मींिूर आहे. सदर गुन्हा तपासाधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

भोर (जि.पुणे) शहरात घरफोडीच्या प्रिरणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याबाबत 
  

(४६)  ८१५४१ (२१-०४-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहूि िुि (दौंड) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोर (जि.पुणे) शहरात घरर्ोडीच्या र्व चोरीच्या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात र्वाढ झाल्यामुळे 
तेथील नागररकाींमध्ये धचींतेच े र्व लभतीच े र्वातार्वरण पसरले असल्याच े माहे िानेर्वारी, २०१७ 
मध्ये र्वा त्या दरम्यान आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घरर्ोड्या र्व चोरीचे प्रकरणे थाींबर्वण्यासाठी पोललसाींनी रात्रीच्या र्वेळी गस्ट्त 
घालार्वी अशी मागणी नागरीक करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, घरर्ोड्या र्व चोरीच्या घ्ना थाींबर्वण्यासाठी रात्रीच्या र्वेळी पोललसाींची गस्ट्त 
र्वाढर्वण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१७) :(१) र्व (२) हे खरे नाही. 
     तथावप, भोर (जि.पुणे) शहरात माहे िानेर्वारी २०१६ त ेएवप्रल २०१६ र्व िानेर्वारी २०१७ 
ते एवप्रल २०१७ या कालार्वधीत दाखल घर र्ोडी र्व चोरीच्या गुन््याची माहहती खालीलप्रमाण-े 

अ.क्र. र्वषफ घरर्ोडी चोरी 
दाखल उघड दाखल उघड 

१ िानेर्वारी त ेएवप्रल 
२०१६        

३ ० १ ० 

२  िानेर्वारी त ेएवप्रल 
२०१७ 

२ ० ९  १ 

     र्वरील प्रमाण ेसन २०१६ र्वषाफशी सन २०१७ र्वषाफची तुलना करता सन २०१७ मध्ये घर 
र्ोडीमध्ये (-१) ने घ् र्व चोरीमध्ये (+८) ने र्वाढ झाल्याच ेहदसून येते. 
परींतु सदर स्ट्थाननक पोलीस स्ट््ेशनकडून भोर शहर र्व ग्रामीण हद्दीत दररोि रात्रगस्ट्त 
नेमण्यात येते र्व पेरोललींग नमेन्यात येत.  
(३) भोर शहर र्व ग्रामीण हद्दीत स्ट्थाननक पोलीसाींकडून दररोि रात्रगस्ट्त र्व पेरोललींग नेमन्यात 
येते त्याकररता ग्रामसुरक्षा दल र्व पोलीस लमत्राींची मदत घेतली िाते. रात्रगस्ट्त दरम्यान 
पोलीस स्ट््ेशन हद्दीतील बँका, ए्ीएम, सरार्ी दकुान,े बसस्ट्थानके, पेरोलपींप अशा महत्र्वाच्या 
हठकाणाींना भे्ी हदल्या िातात. तसेच अचानक नाकाबींदीचे आयोिन करुन सींशनयत र्वाहनाींची 
तपासणी केली िाते. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि ४६ सहिारी साखर िारखान्याांची बिेायदा ववक्री िरण्यात आल्याबाबत 
  

(४७)  ८२१७१ (२१-०४-२०१७).   श्री.सुतनि लशांदे (वरळी), श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ४६ सहकारी साखर कारखान्याींची सन २००६ त े२०१४ या कालार्वधीत बेकायदा 
वर्वक्री करून गैरव्यर्वहार करण्यात आल्याची बाब ज्येषठ समािसरे्वक श्री अण्णा हिारे याींनी 
माहे िानेर्वारी, २०१७ मध्ये र्वा त्या दरम्यान शासनाच्या ननदशफनास आणली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उलत प्रकरणाची शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत 
दोषीीं आढळून आलेल्याींर्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.       
(२) सदर प्रकरणी कायफर्वाही सुरु आहे.       
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.      

___________ 
  

उदगीर (जि.िातूर) येथ ेउपजिल्हा माहहती िायामिय मांिूरी िरणेबाबत 
  

(४८)  ८२४१९ (२०-०४-२०१७).   श्री.सुधािर भािेराव (उदगीर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उदगीर (जि.लातूर) येथे कनाफ् क र्व शासनाच्या वर्ववर्वध प्रादेलशक भाषाींचे र्वतृ्तपत्र कायाफलय 
र्व स्ट्थाननक र्वतृ्तपत्राींची सींयेया लक्षात घेता उदगीर ताललुयासह लसमाभागातील मराठी 
भाषीकाींसाठी र्वतृ्तपत्राींचे उपजिल्हा माहहती कायाफलय मींिूर करार्वे अशी मागणी स्ट्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी माहे िलू,ै २०१६ मध्ये र्वा त्या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपजिल्हा माहहती कायाफलयासाठी लागणाऱ्या िागेची शासन स्ट्तरार्वर पाहणी 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कायाफलय मींिूर होण्यासाठी शासनान ेकोणती कायफर्वाही केली र्वा करीत 
आहे,  
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०७-२०१७) :(१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

दगुमळवाडी (ता.िोरेगाव, जि.सातारा) येथ ेमोठ्या प्रमाणावर  
अवैध दारुववक्री सुरु असल्याबाबत 

  

(४९)  ८२८४२ (२०-०४-२०१७).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दगुफळर्वाडी (ता.कोरेगार्व, जि.सातारा) येथे मोठया प्रमाणार्वर अर्वैध दारुवर्वक्री र्व अर्वैध 
व्यर्वसाय सुरु असून अनके तरुण र्व ग्रामस्ट्थ व्यसनाच्या आहारी िाऊन अनेकाींचे सींसार 
उद्ध्र्वस्ट्त झाल्यामळेु तथेील महहलाींनी मोचाफ काढून सदर अर्वैध व्यर्वसाय बींद करण्याच्या 
मागणीचे ननर्वेदन रहहमतपूर पोलीस ठाण्यात हदले असल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१७ मध्ये र्वा 
त्या दरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने उलत प्रकरणी दखल घेऊन अर्वैध दारु वर्वक्री र्व व्यर्वसाय बींद 
करण्याबाबत कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) सदर प्रकरणी दगुफळर्वाडी येथील महहलाींनी गार्वातील 
अर्वैध दारु वर्वक्री बींद होणेबाबत हद. ०२/०१/२०१७ रोिी रहहमतपूर पोलीस ठाणेस ननर्वेदन 
हदलेले होते. सदरबाबत पोलीस ठाणेस मोचाफ काढणेत आलेला नव्हता. 
(२) सदर प्रकरणी ननर्वेदन देण्यापूर्वीच हद. २२/१२/२०१६ रोिी दगुफळर्वाडी येथील अर्वैध दारु 
वर्वक्री करणाऱ्या १ आरोपीवर्वरुध्द रहहमतपूर पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं. १६१/२०१६ मु.प्रोव्ही 
ॲल् कलम ६५ (ई) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर गुन््यात आरोपीस 
अ्क करुन त्याच्याकडून ७००/- रुपये ककीं मतीची दारु िप्त करण्यात आलेली आहे. तसेच 
आरोपी वर्वरुध्द मा. न्यायालयात दोषरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 
     सदर गार्वामध्ये अर्वैध धींद्याबाबत माहहती घेर्वून छापे ्ाकले असता अर्वैध धींदे चाल ू
असल्याच े आढळून आलेले नाही. तरीपण सदर गार्वामध्ये अर्वैध धींद्याबाबात गोपननय 
बातमीदारा मार्फ त माहहती प्राप्त करुन अर्वैध धींद्याचे उच्चा्न करण्यात येत आहे. 
(३) वर्वलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

मौि ेसुितानपूर (ता.माढा, जि.सोिापूर) या महसुिी गावाचे  
राहुिनगर अस ेनामिरण िरणेबाबत 

  

(५०)  ८४०२० (१२-०४-२०१७).   श्री.बबनराव लशांदे (माढा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि ेसलुतानपूर (ता.माढा, जि.सोलापूर) येथील पोललस िर्वान राहुल सुभाष लशींदे हे २६ 
नोव्हेंबर, २००८ रोिी मुींबईमध्ये झालेल्या दहशतर्वादी हल्ल्यामध्ये आपले कतफव्य बिार्वत 
असताना शहीद झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहीद राहुल सुभाष लशींदे याींच्या स्ट्मतृीवप्रत्यथफ सुलतानपूर या गार्वाच े
‘राहुलनगर’ असे नामकरण करण्याबाबत तेथील ग्रामस्ट्थ, सामाजिक सींघ्ना, लोकप्रनतननधी 
याींनी सन २०१० पासून शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनान ेअद्यापपयतं कोणतीही कायफर्वाही केली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास,  उलत गार्वाचे राहुलनगर असे नामकरण करण्याबाबत शासन कोणती कायफर्वाही 
करत आहे तसेच याबाबतची सद्यजस्ट्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०७-२०१७) :(१) र्व (२) होय. याबाबत सुलतानपूर या गार्वाच े
“राहूलनगर” अस ेनामकरण करण्याबाबत हदनाींक २.१.२००९ च्या जिल्हापररषदेच्या ठरार्वाद्र्वारे 
मागणी केली आहे. तसेच मा.वर्वधानसभा सदस्ट्य (माढा), ता.माढा, जि.सोलापूर याींनी त्याींच्या 
हदनाींक १३.१२.२०१६ च्या पत्रान्र्वये नामकरणाबाबत मागणी केली आहे. 
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(३), (४) र्व (५) गार्वाच ेनाींर्व बदलण्यासींभाफत कें द्र सरकारच्या गहृ मींत्रालयान ेत्याींच ेपत्र क्रमाींक 
१३०/५३ हदनाींक ११ सप् े्ंबर १९५३ अन्र्वये मागफदशफक तत्र्व े वर्वहहत केलेली आहेत. त्यानुसार 
सींबींधधत जिल्हाधधकारी, छाननी करुन वर्वभागीय आयुलताींच्या लशर्ारशीन ेशासनाकड े प्रस्ट्तार्व 
सादर करतात. सदर प्रस्ट्तार्व शासनाच्या मान्यतनेे कें द्र शासनास सादर करण्याची कायफर्वाही 
करण्यात येत.े प्रस्ट्तुत प्रकरणी वर्वभागीय आयुलत, पूणे याींनी हदनाींक १०.१२.२००९ रोिीच्या 
पत्रान्र्वये मौि ेसलुतानपूर या गार्वाचे नार्व राहूलनगर करण्याच्या अनुषींगान ेपत्रव्यर्वहार केलेला 
होता. त्याअनुषींगाने हदनाींक २२ िानेर्वारी, २०१०, हदनाींक ७ माचफ, २०१७ र्व हदनाींक ९ म,े २०१७ 
च्या शासनपत्रान्र्वये कें द्र शासनाच्या मागफदशफक तत्र्वानुसार पररपूणफ प्रस्ट्तार्व शासनास सादर 
करण्याबाबत वर्वभागीय आयुलत, पूणे याींना कळवर्वले आहे. प्रस्ट्तार्व अद्याप शासनास प्राप्त 
झालेला नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यर्वती मुद्रणालय, मुींबई. 


