
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३७२ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

ठाणे येथील नौपाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत तसेच िापूरबावडी, वततिनगर आणण वागळे 
इस्टेट पररसरात चोरीच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडत असयायाबाबत 

  

(१)  ४४५२३ (१७-०५-२०१६).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सुननल शशांदे (वरळी) :  
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील  नौपाडा पोलीस ठाण्याच्या  हद्दीत तसेच कापूरबावडी, वततकनगर, आणण 
वागळे इस््े् पररसरात  माहे जानेवारी, २०१६ व त्यानींतर सातत्याने घरफोडी, चोऱ्या तसेच 
महहलाींचे मींगळसूत्र व सोन्याच्या चेन चोरीच्या घ्ना मोठ्या रमामाणात घडत लसययाच्या  
नागररकाींच्या तक्रारी लसून लसुरक्षिततेचे वातावरण ननमातण झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच उपरोक्त घ्नाींना पायबींद घालण्यासाठी पोलीस गस्त वाढवून हठकहठकाणी पोलीस 
चौकी उभारण्याची स्वयींम स्वरुपी को.ऑ.हौ. सोसा, ससध्देश्वर तलाव ससमती, सिवदितन का. 
ऑ.हौ. सोसा, चींदणवाडी, हरहर महादेव को. ऑ.हौ. सो. सुचतेा को.ऑ.हौ.सो. समताली 
को.ऑ.हौ. सो. मोना को, ऑ.हौ.सो. इत्यादी िकेडो रहहवािाींनी लेखी मागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३)लसययास, सदर रमाकरणी  कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास,  ववलींबाची कारण ेकाय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१७) :(१)  ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील नमूद पररसरातील 
घ्ना मोठ्या रमामाणात घडलेयया नाहीत. तथावप, सन २०१६ मध्ये घरफोडी, चैनस्नॅचचींग व 
चोरी रमाकरणी लनुक्रमे १३१, ७२ व ३९२ गुन्हे दाखल लसून त्यापकैी लनकु्रमे ४१, ३९ व ५५ 
गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत. तसेच, सन जून, २०१७ लखेर पयतं घरफोडी, चैनस्नॅचचींग व 
चोरी रमाकरणी लनुक्रम े३९, ४१ व २५३ गुन्हे दाखल लसून त्यापकैी लनुक्रम े०९, १३ व ५७ 
गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत. त्यामुळे नागरीकाींमध्ये लसुरक्षिततचेे वातावरण ननमातण झाले 
आहे, हे खरे नाही. 
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(२) लींित: खरे आहे. 
     सदरबाबत, रुपादेवी महहला मींडळ चींदनवाडी ठाणे याींचेकडून चौकी उभारण्याची लजत 
रमााप्त लसून सदर चौकीसाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याकरीता आयकु्त, ठाण ेमहानगरपासलका 
याींना कळववण्यात आले आहे. 
(३) घरफोडी, चैनस्नॅचचींग व चोरी यासारख्या गुन्हयाींना आळाा पायबींद घालण्यासाठी ठाण े
पोलीस आयुक्तालयातील सवत पोलीस ठाण्याचे हद्दीत हदवसा व रात्रौपाळी गस्त वाढववण्यात 
आलेली लसून हदवसा व रात्री बब् माितल नेमण्यात येतात. तसचे, गुन्हे रमाक्ीकरण किातील 
साध्या वेिातील पोलीस लचधकारी व कमतचारी हद्दीतील पेट्रोसलींग करीत लसतात. पोलीस 
स््ेिनच्या हद्दीत हठकहठकाणी लचानकपणे नाकाबींदी लावण्यात येत लसून कोमबीींग ऑपरेिन 
करण्यात येत,े त्याचरमामाण े वप्र मोबाईल व बब्माितलच ेकमतचारी, हद्दीतील बँका, ज्वेलसत, 
दकुाने याींना भे्ी देत लसतात. 
     सदर दाखल गुन्हयाींचा तपास करून गुन्हयातील आरोपीींना िोधण्याचे कसोिीन ेरमायत्न 
केले जातात. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

दादर रेयावे स्टेशन (पुवत), मुांबई येथे गेयाया िाही वषातपासून ब्लयायू गॅंग टॅक्सी चालि  
प्रवाशाांची आधथति फसवणूि िरीत असयायाबाबत  

  

(२)  ६४५९५ (२४-०८-२०१६).   अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दादर रेयवे स््ेिन (पुवत), मुींबई येथे गेत काही वर्ातपासून ब्ययू गॅंग ्ॅक्सी चालक करीत 
लसलेयया रमावािाींच्या आचथतक फसवणूकी ववरोधात नॅिनल जनातसलस्् वेयफेलर लसोससएिन 
तफे मा.मींत्री (पररवहन), पोलीस आयुक्त (मुींबई) इत्यादी कड ेमाहे जून २०१६ मध्ये वा त्या 
दरमयान लेखी ननवदेनादवारे तक्रार दाखल केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, ब्ययू गॅंग ्ॅक्सी चालक वाहनामध्ये ब्ययू लाई् चालू करुन रमावािाींनी हदलेली 
नो् बदलतात व रमावािाींची आचथतक फसवणूक केली जात,ेहे ही खरे आहे काय, 
(३) लसययास, सदर रमाकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) लसययास,चौकिीलींती रमावािाींची आचथतक फसवणूक करणाऱ् या ब्यय ू गॅंग ्ॅक्सी 
चालकाींववरुध्द िासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) होय हे खरे आहे. 
(४) सदर बाबत मा्ुींगा पोलीस ठाणेकडून सन २०१५ ते सन २०१६ पयतं ६ गुन्हे दाखल 
लसून ९ आरोपीींना ल्क करण्यात आली आहे. 
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    तसेच ल्क आरोपीींवर सहाय्यक पोलीस आयुक्त तथा वविेर् कायतकारी दींडाचधकारी, 
मा्ुींगा ववभाग मुींबई, याींचेमाफत त फौ.द.रमा.सीं कलम ११० लन्वये रमानतबींधात्मक कारवाई 
करण्यात आली लसून आरोपीींवर मा.महानगर न्यायदींडाचधकारी ६१ वे न्यायालय कुलात, मुींबई 
येथे दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. लिा रमाकारच्या घ्नाींना आळा बसववण्याकररता 
्ॅक्सी स््ँड आणण रेयव े प्लॅ्फॉमतवर उदघोर्णा करण्यात येते. सध्या लिा रमाकारे रमावािाींची 
फसवणूक होत नाही. लिा घ्नाींना आळा बसला आहे. 
(५) रमाश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यभरातील िारागहृात िैदयाांना आवश्यि असणा-या साधनाांचा  
ननिृष्ट्ट पुरवठा िेयायाप्रिरणी िां पनयाांवर िेलेली िारवाई  

  

(३)  ६५१२३ (११-०१-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली 
पूवत), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र 
पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यभरातील कारागहृात कैदयाींना आवश्यक लसणाऱ्या साधनाींचा ननकृष् पुरवठा 
केययारमाकरणी ८ मोठ्या  कीं पन्याींना त्याींच्या दोर्ाच्या गाींसभयातनुसार २० वर् े तुरुीं गाच्या 
खरेदीाननववदा रमाक्रक्रयेत सहभागी होण्यास बींदी घालून काळ्या यादीत समाववष् केययाच ेमाहे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दरमयान ननदितनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, उक्त रमाकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,  
(३) लसययास, कारागहृात कैदयाींना आवश्यक लसणाऱ्या साधनाींची खरेदी करत लसताना पुन्हा 
लसे रमाकार घडू नयेत महणून सदर कीं पन्यावर कोणती कारवाई केली तसेच खरेदीा ननववदा 
रमाक्रक्रयेत कोणत्या सुधारणा करण्यात आयया वा येत आहेत, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) तुरुीं ग ननसमतत वस्तुच्या उत्पादनाकररता आवश्यक लसणाऱ्या साधनाींची खरेदी करत 
लसताना परत लस े रमाकार भववषयात घडू नयेत महणून या कीं पन्यावर कायतवाही करण्यात 
आली आहे. 
     १. “सवत ववभाींगाकडून बींदी घालणे” लींतगतत ननववदाकाराच्या सींस्थेच ेनाव मान्यतारमााप्त 
कें द्रीय भाींडार खरेदी सींघ्ना (CSPO)यादीतून वगळणे तसेच त्याींना कायमस्वरुपी रमानतबींचधत 
करणेकररता रमास्ताव उदयोग ववभागाकड ेसादर करण्यात आला आहे. 
     २. कारागहृ ववभागास पुरवठा करण्यापासून रमानतबींध करण्यात आला आहे. 
     ३. ननववदेकररता जमा केलेली सुरिा लनामत रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. 



वव.स. ३७२ (4) 

     ४. उदयोग, ऊजात व कामगार ववभाग िासन ननणतय क्र.भाींखस-२०१४/रमा.क.८२/भाग III/ 
उदयोग-४, हद. ०१.१२.२०१६, नुसार का्ेकोरपणे पालन करण्यात येत आहे. 
     ५. ननववदाकाराने सादर केलेयया कागदपत्राींची का्ेकोरपणे पडताळणी करण्यात येत 
आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर शहरातील उत्तर जररपटिा पररसरात ‘मणप्पुरम गोयाड’ या   
सांस्थेतून सोने लुटण्यात आयायाबाबत 

  

(४)  ६५२०० (११-०१-२०१७).   डॉ.शमशलांद मान े (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर िहरातील उत्तर भागात जररप्का पररसरात वारींवार मोठ्या रमामाणात चोऱ्या 
होत  लसून हदनाींक  २८ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा त्या समुारास मणप्पुरम गोयड या सींस्थेतनू 
३१ क्रकलो सोन ेभरहदवसात लु्ण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) लसययास, सदर रमाकरणी पोलीसाींनी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१७) :(१) नागपूर िहर पोलीस आयुक्तालयातील उत्तर 
ववभागातील जररप्का पररसरात वारींवार मोठ्या रमामाणात चोऱ्या होत नाहीत मात्र, हदनाींक २८ 
सप् े्ंबर, २०१६ रोजी मणप्पुरम गोयड या सींस्थेतून ३१ क्रकलो सोने लु्ण्यात आले आहे. हे 
खरे आहे, 
(२) सदर रमाकरणी पोलीस स््ेिन जरीप्का येथे लपराध क्र. ५७६/२०१६ कलम ३९५, ३९७, 
३४२ भादवव. सहकलम ३/२५ भारतीय हत्यार कायदा चा गुन्हा हदनाींक २८.०९.२०१६ रोजी 
दाखल करण्यात आला लसून तपास सुरु आहे. 
     सदर गुन्हयाचा सखोल तपास सुरु लसून गुन्हा लवकरात लवकर उघडक्रकस आणून 
चोरीस गेलेला मुदे्दमाल समळून यावा या करीता सवततोपरी रमायत्न चालु आहे. सध्या गुन्हा 
पोलीस तपासावर रमालींबबत आहे. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

जुजारपूर (ता.साांगोले, श्ज.सोलापूर) येथील १२ वषातच्या मुलीच्या खनुाचा  
तपास होण्यासाठी लोणारी समाजाने िाढलेला मोचात 

  

(५)  ६५५२५ (१७-०१-२०१७).   श्री.गणपतराव देशमखु (साांगोले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) जुजारपूर (ता.साींगोले, जज.सोलापूर) येथ े१२ वर्ातच्या मुलीचा हदनाींक २४ ऑगस््, २०१४ 
रोजी वा त्या सुमारास केलेयया लमानुर् खुनाची चौकिी करून गुन्हेगार िोधून काढण्यात 
यावेत, मतृाच्या वारसाींना आचथतक मदत करावी, ख्ला चालववण्यासाठी चाींगले वकील नेमावेत 
या व लन्य मागण्यासाठी हदनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास हजारोंच्या 
सींख्येन े लोणारी समाजाने मोचात काढून तहससलदार, साींगोले याींचेकड े ननवेदन हदले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) लसययास, उपरोक्त मागण्यासींबींधी िासनान े कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत  
आहे, 
(३) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर घ्नेबाबत पोलीस स््ेिन साींगोला येथ े गु.र.नीं.२६४/२०१४ भा.दीं.वव. कलम ३०२, 
२०१, ३७६ बाललैंचगक लत्याचार सींरिण रमानतबींधक कायदा सन २०१२ च े कलम ८ व १२ 
रमामाणे गुन्हा दाखल केला आहे. सदर रमाकरणी एक आरोपी ननषपन्न झाला लसून त्याला ल्क 
करून त्याींच्याववरुध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल केले आहे. सदर ख्ला सध्या 
न्यायरमाववष् आहे. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

आमला (श्ज.बीड) शसरसाळा शशवारात येथील पाांचाळ समाजाच्या  
िुटूांबावर सोळांिे समुदायान ेहयाला िेयायाबाबत 

(६)  ६५५७१ (१७-०१-२०१७).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मु.आमला (ता.धारुर, जज.बीड) येथील ससरसाळा सिवारात पाींचाळ या सुतार समाजाच्या 
कु्ूींबावर सोळींके समुदायान े हदनाींक २४ सप् ्ेंबर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास हयला करुन 
आठ महहन्याींच्या मुलीला नाययात कोंबययाचे ननदितनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) लसययास, उक्त रमाकरणी ससरसाळा पोसलस स्थानकाींत कोणत्या कलमान्वये गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे, 
(३) तसेच सदर रमाकरणी मा.मखु्यमींत्री, मा.ग्रामववकास मींत्री, जजयहाचधकारी व पोसलस लचधिक 
याींना ववश्वकमात ववरा् सींघ, जज.बीड याींनी लेखी ननवेदनही हदले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) लसययास, उक्त रमाकरणातील आरोपीवर िासनान ेकारवाई करण्याबाबत तसेच लिा घ्ना 
घडू नये महणून रमानतबींधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत कोणती कायतवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१७) :(१) हयला केला हे खरे आहे, परींतू आठ महहन्याच्या 
मुलीला नाययात कोंबययाच ेननषपन्न झालेले नाही. 
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(२) सदर रमाकरणी ससरसाळा पोलीस ठाणे येथ ेगु.र.क्र. ६७/१६ भादवव कलम ३२६, ३२३, ५०४, 
५०६, ३४, १४३, १४७, १४८, १४९ लन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सदर रमाकरणी ९ व्यक्तीींना ल्क करण्यात आली लसून सध्या सवत ल्क आरोपी 
जासमनावर मुक्त आहेत. सदर गुन्हयाचे दोर्ारोपपत्र मा. न्यायालयात दाखल करण्यात आले 
लसनू सदर रमाकरण न्यायरमाववषठ आहे. तसचे सदर गुन्हयातील आरोपीींववरुद्ध सीआरपीसी 
कलम १०७ लन्वये रमानतबींधात्मक कायतवाही करण्यात आली आहे. 
(५) रमाश्न उद् ावत नाही 

___________ 
  

पाटण मतदार सांघातील पोलीस पाटलाची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(७)  ६६१५६ (१७-०१-२०१७).   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ण ववधानसभा मतदार सींघात मोठ्या रमामाणात पोलीस पा्लाींची पदे ररक्त लसययान े
डोंगरी तालुक्यातील जनतेला लडचणी ननमातण होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, पा्ण तालुक्याच्या िेजारील कराड तालुक्यात पाच महहन्यापूवी पोलीस 
पा्लाींची ररक्त पदे भरण्यात आली लसून त्याच धतीवर पा्ण मतदार सींघातील सदर पदे 
भरण्याची रमाक्रक्रया जजयहाचधकारी याींनी तात्काळ सुरु करण्यासींदभातत सूचना कराव्यात लिी 
मागणी मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड ेहदनाींक २९ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्या सुमरास केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसययास, सदरहू पोलीस पा्लाींची पदे भरण्याबाबत कोणती कायतवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१७) :(१) उपववभागीय कायातलय, पा्ण लींतगतत ३२५ पोलीस 
पा्ील पदे मींजूर लसनू त्यापैकी ३५ पदे कायतरत आहेत तर २९० पदे ररक्त आहेत. 
(२) कराड तालुक्याच्या धतीवर पा्ण मतदारसींघातील पोलीस पा्लाींची ररक्त पदे भरण्याची 
रमाक्रक्रया जजयहाचधकारी याींना तात्काळ सुरु करण्यासींदभातत मा.मुख्यमींत्री महोदय याींचेकड ेहदनाींक 
२९.०८.२०१६ रोजी मागणी करण्याींत आली होती. त्यानुसार जजयहाचधकारी, सातारा याींना 
आवश्यक त्या सूचना देण्याींत आलेयया आहेत. 
(३) जजयहयामध्ये नगरपासलका ननवडणूक व त्यानींतर जजयहापररर्द, पींचायत ससमती 
ननवडणूकीची आचारसींहहता सुरु झाययान ेसदरची ररक्त पदे भरता आली नाहीत. सदरची ररक्त 
पदे भरण्यासींदभातत सींबींचधत पोलीस ठाणे रमाभारी लचधकारी याींनी उपववभागीय दींडाचधकारी, 
पा्ण याींना पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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अिोला शहरामध्ये घरफोड्या, सोनसाखळी, मोबाईल, बाईि तसेच इतर  
चोऱ्या िरणाऱ्या गुनहेगाराांच ेप्रमाण वाढले असयायाबाबत 

  

(८)  ७२५२८ (११-०१-२०१७).   श्री.गोवधतन शमात (अिोला पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लकोला िहरामध्ये घरफोड्या, सोनसाखळी, मोबाईल, बाईक तसेच इतर चोऱ्या करणारे 
गुन्हेगाराींचे रमामाण वाढले लसययाचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दरमयान ननदितनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, उक्त रमाकरणी पोलीस ववभागात तक्रार नोंदववयया जात लसूनही गुन्हा दाखल 
करण्यात येत नसययाच ेननदितनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) लसययास, सदर रमाकरणी चौकिी केली आहे काय, चौकिीचे ननषकर्त काय आहेत व 
त्यानुसार चोऱ्याींवर आळा घालण्याच्या दृष्ीन ेिासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१७) :(१) लकोला जजयहयात माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये 
मालमत्त ेसींदभातत दाखल गुन्हयाची माहहती खालील रमामाणे आहे. 

सिर्तक दाखल उघड ल्क आरोपी गेला माल समळाले माल 
घर फोडी १४ ०५ ०७ ६,०२,८१७ ९३,५०० 
मोबाईल १० ०० ०० १,५९,०२५ ०० 
मो्ार 
सायकल 

१७ १० 
 

१९ 
 

४,११,००० 
 

२,१४,००० 
 

इतर चोरी २३ ११ ०९ १३,३४,२७५ ३,७३,९०० 
एकूण ६४ २६ ३५ २५,०७,११७ ६,८१,४०० 

(२) हे खरे नाही. 
       पोलीस ववभागास मालमत्ता चोरी रमाकरणी तक्रारदाराकडून तक्रारी रमााप्त होताच 
तात्काळ गुन्हयाची नोंद करण्यात आली लसून गुन्हयाींचा तपास करण्यात आलेला आहे. 
(३) माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये तक्रारदार याींचे कडून मालमत्ता चोरी गेयया सींदभातत तक्रार 
रमााप्त होताच नमुद रमाकरणी लज्ञात चोरटयाींववरुध्द गुन्हे नोंद करण्यात आले लसून, 
गुन्हेगाराींचा िोध घेवून दाखल ६४ गुन्हयाींपैकी एकूण २६ गुन्हे उघडीस आणून सदर 
गुन्हयाींमध्ये एकूण ३५ मालमत्तचेे गुन्हे करणारे आरोपी याींना ल्क करुन त्याींचे कडून एकूण 
६,८१,४००ा- रु. क्रकीं मतीची मालमत्ता हस्तगत करुन त्याींचे ववरुध्द न्यायालयात दोर्ारोप पत्र 
दाखल करण्यात आले आहे. उघडकीस न आलेयया गुन्हयाींचा तपास सुरु लसून गुन्हे उघडकीस 
आणण्याचे रमायत्न सुरु आहेत. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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पुणे श्जया्यातील तळेगाव एम.आय.डी.सी पोलीस ठाण्यात  
िमतचाऱ्याांची पदे ररक्त असयायाबाबत 

(९)  ७२६१३ (१७-०१-२०१७).   श्री.सांजय (बाळा) भेगड े (मावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजयहयातील तळेगाव एम.आय.डी.सी पोलीस ठाण्याच ेकाम एक वर्तभरापूवी सुरु झाले 
लसून ठाण्यात ४ लचधकाऱ्याींसह ४४ कमतचाऱ्याींची पदे ररक्त लसून केवळ १ लचधकाऱ्यासह २३ 
कमतचाऱ्याींवर ठाण्याचा कारभार सरुु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, सदर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत खून, बलात्कार, दरोड,े भाींडण,े लपघात, 
लु्मारी, लज्ञात मतृदेह, लवैध धींदे, वाहतूक कोंडी इत्यादी घ्नेत हदवसेंहदवस वाढ होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसययास, एकाच वेळी लनके गुन्हे व लपघात घडययास लचधकारी व कमतचारी याींच्यावर 
मोठ्या रमामाणावर कामाचा व्याप येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) लसययास, सदर पोलीस ठाण्यातील लचधकारी व कमतचाऱ्याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
िासनान ेकोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     पुणे ग्रामीण जजयहा कायतिेत्रातील तळेगाव एम.आ.डी. पोलीस ठाण े हे माहे ऑगस्् 
२०१५ पासून नव्याने स्थापन करण्यात आलेले आहे. सदर पोलीस स््ेिन येथ े ६८ पोलीस 
लचधकारी ा कमतचारी याींची पदे मींजूर लसून, सध्या तथेे ३ लचधकारी  व ४० पोलीस कमतचारी 
कायतरत आहेत. 
(२) सदर हद्दीत गुन्हयाींची सींख्या जास्त लसययामळेु सदर हठकाणी नव्याने पोलीस ठाणे 
ननमातण आले लसनू लनतररक्त मनुषयबळ उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     एकाच वेळी गुन्हे वा लपघात घडययास राज्य राखीव पोलीस बलाच्या कीं पन्या तैनात 
करण्यात येतात. तसचे जवळच्या पोलीस ठाण्यातील पोलीस लचधकारी ा कमतचारी याींची मदत 
घेतली जात.े 
(४) पुणे ग्रामीण जजयहा पोलीस दलात सन २०१६ मध्ये भरती झालेले एकूण ९२ कमतचारी हे 
सध्या पोलीस सिपाई पदाचे मुलभुत रमासििणासाठी पाठववण्यात आलेले आहेत. सदरच े
रमासििण पूणत होताच तळेगाव एम.आय.डी.सी. पोलीस स््ेिन येथील पोलीस कमतचाऱ्याींची 
ररक्त पदे भरण्यात येतील. 
(५) रमाश्न उदभवत नाही. 

___________ 
  

नवी मुांबई येथील उलव ेसेक्टर-१८ मधील भखूांड शमळवून देण्याचे  
आश्वासन देऊन ८ िोटी रुपयाांची फसवणूि िेयायाबाबत 

(१०)  ७४०६० (२०-०४-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नवी मुींबई येथील उलव े सेक््र-१८ मधील भखूींड समळवनू देण्याच े आश्वासन देऊन 
मुींबईतील एका सोसाय्ीच्या रमावततकाकडून एकूण रुपये ८ को्ीींची फसवणूक करणाऱ्या दोन 
इस््े् एजीं्ना आचथतक गुन्हे िाखेच्या युनन्-२ न े हदनाींक ११ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्या 
सुमारास ल्क केली, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, सदर आरोपीींवर कोणत्या कलमान्वये गुन्हा दाखल केला लसनू त्याींचेवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे, 
(२) सदर रमाकरणी ३ आरोपी ववरुध्द न्हावािेवा पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं. ९८/१६ भा.द.वव.सीं.क. 
कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ३४ लन्वये गुन्हा दाखल लसून सदर गुन्हयाचा 
तपास आचथतक गुन्हेिाखा कि-२ याींचेकड े आहे. आरोपीींना सदर गुन्हयात ल्क करण्यात 
आली आहे. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बोरीवली ते एनसीपीए दरम्यान सागरी वाहतिु सुरु िरण्याबाबत 
  

(११)  ७६०३९ (१२-०४-२०१७).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अब्ल दलु सत्तार (शसयालोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सुननल िेदार 
(सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.एिनाथराव 
खडसे (मकु्ताईनगर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बोरीवली त े एनसीपीए दरमयान सागरी मागातकररता महाराषट्र रस्ते ववकास महामींडळान े
तयार केलेयया रमास्तावाच्या लनुर्ींगाने सागरी वाहतकु सुरु करण्यासाठी िासनाने हदनाींक २५ 
जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या समुरास ननववदा मागववयया आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, सदर रमाकयपाच ेस्वरूप काय आहे व त्यास क्रकती खचत येण ेलपेक्षित आहे, 
(३)  लसययास, सदर सागरी वाहतुकीसाठी ननधीची तरतुद किा रमाकारे करण्यात येणार आहे 
व सदर रमाकयप क्रकती कालावधीत सुरु होणे लपेक्षित आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१७) : (१) नाही. 
    मेससत एसएसआर मरीन सजव्हतसेस रमाा.सल. कीं पनीला मेरी्ाईम बोडातकडून बाींद्रा ते 
एनसीपीए या जलमागातत रमाायोचगक तत्वावर हदनाींक २५.०५.२०१८ (हदनाींक २६.०५.२०१७ ते 
हदनाींक ३१.०८.२०१७ पावसाळी हींगाम वगळून) पयतन्त रमावासी वाहतूक करण्यास हदनाींक 
१८.०३.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये परवानगी देण्यात आली आहे. परींतू एनसीपीए (मुींबई) या 
हठकाणी फ्लो्ीींग जेट्टीच्या बाींधकामास आवश्यक लसलेयया जागेसाठी महसूल व वन 
ववभागाकडून परवानगी न समळाययामुळे सदरची रमावासी वाहतूक सरुु होऊ िकलेली नाही. 
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(२) व (३) एनसीपीए येथे फ्लो्ीींग जेट्टीचे बाींधकाम करणे व सदर मागाततून वाहतूक सुरु 
करणे यासाठी येणारा खचत कीं पनी स्वतः करणार लसययान ेखचत येण्याचा रमाश्न उद् ावणार  
नाही. तसेच सदरची वाहतूक रमाायोचगक तत्तावर एनसीपीए ते बाींद्रा या जलमागातवर 
चालववण्यात येणार आहे.  
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाशशि शहरातील सुमारे ३०० गुांतवणूिदाराांची फडणीस इनरास्रक्चरने  
िोट्यवधी रुपयाांची िेलेली फसवणुि 

  

(१२)  ७७१०५ (२१-०४-२०१७).   श्रीमती देवयानी फराांदे (नाशशि मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासिक िहरातील फडणीस इन्रास्ट्रक्चरन े समुारे ३०० गुींतवणूकदाराींची १२.५० ्क्के 
व्याजदराच्या आसमर्ाने कोटयवधी रुपयाींची फसवणूक केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, सदर फसवणुकीबद्दल तक्रारदाराींनी पोसलसात तक्रार दाखल केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) लसययास, तक्रारीच्या लनुर्ींगाने कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) सदर रमाकरणी फडणीस गु्रप ऑफ कीं पनीन े
क्रफयातदी याींची २,३०,०००ा- रुपयाींची फसवणूक केययाबाबतची क्रफयातद हदययान े मुींबई नाका 
पोलीस स््ेिन, नासिक िहर येथ ेगु.र.नीं.२६३ा२०१६ भा.दीं.वव. कलम १२०(ब), ४२०, ४०६, ४०९ 
सह एमपीआयडी कायदा १९९९ चे कलम ३ व ४ लन्वये हदनाींक ३०ा०९ा२०१६ रोजी गुन्हा 
दाखल करुन सदर गुन्हयातील मुख्य आरोपी ववनय रमाभाकर फडणीस यास हद.२०ा०४ा२०१७ 
रोजी ल्क केली आहे. तपासात सदर कीं पनीचे रजजस््ार याींचकेडुन सींचालकाची यादी, कीं पनीचे 
फायनाजन्ियल स््े्मेन््, ठेवीदाराींची यादी इ. दस्तावजे रमााप्त करणेसाठी पत्रव्यवहार करण्यात 
आला लसनू माहहती रमााप्त होणे बाकी आहे. तसचे, आरोपीताींचे व कीं पन्याींच े बँक खात े
गोठववण्यात आले लसून बँकाकडुन गोठववण्यात आलेयया बँक खात्याचे वववरण व दयु्यम 
ननबींधकाकडुन आरोपीींच्या व कीं पनीच्या मालमत्तेबाबत माहीती रमााप्त करुन एम.पी.आय.डी. 
कायदान्वये मालमत्ता जप्त करण्याची तजबीज ठेवली आहे. तसेच, गुन्हयाींतील फरार 
आरोपीचा िोध घेण्यात येत आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

 
___________ 
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मुांबई-नागपूर समदृ्ध महामागातला ववरोध िरणाऱ्या शेतिऱ्याांवर  
गुनहे दाखल िरण्यात आयायाबाबत 

  

(१३)  ७७५१३ (२१-०४-२०१७).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-नागपूर समधृ्दी महामागातला सींघर्त ससमतीच्या िेतक-याींकडून ववरोध करणा-या ठाण,े 
िहापूर तालुक्यामधील िेतकरी व कायतकत्यांवर पोलीसाींनी गुन्हे दाखल करून दहित ननमातण 
केययाने ग्रामीण पररसरात सभतीच ेवातावरण पसरययाच ेहदनाींक १८ जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
त्या समुारास ननदितनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, उक्त रमाकरणाची चौकिी करुन िासनाने सदर िेतकऱ् याींवरील गुन्हे मागे 
घेण्याबाबत कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे व त्यास ननजश्चत क्रकती कालावधी 
लागणे लपेक्षित आहे, 
(३) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१७) :(१) व (२) सदर रमाकरणी ठाणे ग्रामीण जजयहयात एकुण ३ 
गुन्हे दाखल आहेत. ल) िहापूर पोलीस ठाणे येथे  गु.र.क्र. २६/१७ भादवव कलम 
३५३,१४३,१४४,१४७,४४७,५०६,५०४ रमामाणे गुन्हा दाखल. ब) पडघा पोलीस ठाणे येथ े गु.र.क्र. 
१६९/१७ भादवव कलम ३५३,१४३,३४१,३५२ मुींबई पोलीस कायदा १९५१ कलम १३५ तसेच 
मालमत्ता नकुसान रमानतबींधक कायदा १९८४ चे कलम ३ रमामाणे गुन्हा दाखल. क) कययाण 
तालुका पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. ११२/१७ भादवव कलम ३५३, ३३२, १४३, १४७, १४८, १४९, 
११४, ३३६, ५०६ सह मुींबई पोलीस कायदा ३७(१), १३५ रमामाणे गुन्हा दाखल आहे. 
सदर तीनही गुन्हयाींचा तपास सुरु आहे. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही.      

___________ 
  

मांगरुळ (ता.घनसाांगवी, श्ज.जालना) येथे गावातील जातीयवादयाांनी भाररप-बहूजन  
महासांघाच्या श्जयाहा उपाध्यक्ष व त्याांच्या भावाला जबर मारहाण िेयायाबाबत 

  

(१४)  ७७९३० (२१-०४-२०१७).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मींगरुळ  (ता.घनसाींगवी, जज.जालना) ग्रामपींचायतीने सन २००० त े२००५ या कालावधीत 
केलेयया दसलतवस्ती ववकास कामाची माहहती मागीतययामुळे भाररप-बहूजन महासींघाच्या 
जजयहा उपाध्यि श्री.सुधीर िरणागत व त्याींच्या भावाला गावातील जातीयवादयाींनी जबर 
मारहाण केययाचे माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास ननदितनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) लसययास, गोंदी पोलीस ठाण्याचे पोलीस ननररिक याींनी सदर गावातील जातीयवादयाींवर 
कारवाई न करता उल् श्री.िरणागत याींच्यावरच दरोडा व हाफ मडतरचे खो्े गुन्हे दाखल 
करुन त्याींना ल्क करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) लसययास, सदर गावातील जातीयवादयाींनी िरणागत कु्ूींबातील महहलाींचा ववनयभींग करुन 
त्याींना मारहाण केययाची तक्रार िरणागत कु्ुींबबयाींनी गोंदी पोलीस स््ेिनमध्ये केययाच ेमाहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरमयान ननदितनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) लसययास, उपरोक्त रमाकरणी तक्रारीच्या लनुर्ींगान े चौकिी करुन सदर जातीयवादयाींवर 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१७) :(१) सदर रमाकरणी पोलीस ठाणे गोंदी येथ े लदखलपात्र 
गुन्हा क्र. ५३०/२०१६ भादवव कलम ३२३, ५०४, ३४ रमामाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे.       
(२) नाही, हे खरे नाही. सदर रमाकरणी तक्रारदाराने हदलेयया तक्रारीवरुन पोलीस ठाणे गोंदी येथ े
गु.र.क्र. ३७९/२०१६ भादवव कलम  ३०७, ३९४, ३४ लन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
सदर रमाकरणी दोन व्यक्तीींना ल्क करण्यात आली होती. सवत ल्क आरोपी जासमनावर मुक्त 
आहेत.           
(३) सदर रमाकरणी पोलीस ठाणे गोंदी येथ ेगु. र. क्र. १३/२०१७ भादवव कलम ३५४ (ल), १४३, 
१४७, १४९, ३२३, ५०४ सह कलम ३(१) (११), ३(१) (W) लजाजलरमाका रमामाणे गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 
(४) वरील नमुद गुन्हयाींचा तपास सुरु आहे.       
(५) रमाश्न उद् ावत नाही.      

___________ 
  
नागपूर शहरातील हुडिेश्वर, िनतलबाग, रेशशमबाग, सक्िरदरा, अजनी, मानेवाडा, नयु सुभेदार, 

आशशतवाद या पररसरात मनोवविृत खुनयाने मदहलाांना जखमी िेयायाबाबत 
  

(१५)  ७९८१८ (२१-०४-२०१७).   श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर िहरातील हुडकेश्वर, कनतलबाग, रेसिमबाग, सक्करदरा, लजनी, मानेवाडा, न्यु 
सुभेदार, आसितवाद या पररसरात मनोववकृत खनुीने सहा महहला व मुलीवर चाकूने हमला करुन 
गींभीर जखमी केले लसययान ेसदर पररसरात मनोववकृत खुनीची दहित ननमातण झाली लसून 
महहला व मुलीींना घरा बाहेर ननघणेही मुजश्कल झाले लसययाच ेहदनाींक २ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी 
वा त्या समुारास ननदितनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, मनोववकृत खुनीच्या दहितीमुळे हजारो महहलाींनी सक्करदरा पोलीस ठाण्यावर 
मोचात काढून तातडीने मनोववकृत खुनीला पकडण्यात यावे लिी मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) लसययास, नागपूर िहरातील पोलीस ठाण्यातील पोलीस व लचधकारी हे ववना हेयमे् 
धारकाींना पकडण्यासाठी लनके हठकाणी उभे राहत लसययान े पोलीस स््ेिन हद्दीत घडत 
लसलेयया गींभीर गुन्हाच्यावळेी पोलीस ठाण्यात पोलीस हजर राहत नसययाचेही ननदितनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) लसययास, सदर गींभीर रमाकरणाची चौकिी करुन मनोववकृत खुनीला पकडण्यासाठी 
िासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१७) :(१) लनोळखी आरोपीने ६ महहला व मुलीींवर चाकूने 
हमला करुन गींभीर जखमी केययाबाबत पोलीस आयुक्तालय, नागपूर िहर लींतगतत पोलीस 
स््ेिन सक्करदरा येथ े४ तसेच लजनी व हूडकेश्वर पोलीस स््ेिन येथ ेरमात्येकी १ गुन्हा लसे 
एकूण ६ गुन्हे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये दाखल करण्यात आले आहेत. 
(२) लनोळखी आरोपीच्या दहितीमुळे त्यास पोलीसाींनी ल्क करण्यात यावी या मागणी 
करीता लींदाज ेिींभर ते हदडिे महहला व पुरुर् पोलीस स््ेिन सक्करदरा येथे जमा झाले  होत े
व आरोपीला ल्क करण्याची मागणी केली होती. 
(३) हे खरे नाही. 
     लनोळखी आरोपीला पकडण्यासाठी नागपूर िहर लींतगतत पोलीस स््ेिन स्तरावर 
लचधकारी व महहला कमतचारी याींना नेमण्यात आले लसून पोलीस स््ेिन हद्दीत सतत 
नाकाबींदी व पेट्रोसलींग लावण्यात आलेली आहे.पोलीस ठाण्यातील लचधकारी व कमतचारी हे 
ववनाहेय मे् धारकाना पकडण्यासाठी लनेक हठकाणी उभे राहत लसययाची ही बाब चुकीची 
आहे. 
(४) लनोळखी आरोपीस पकडण्यासाठी पोलीस स््ेिन स्तरावर लचधकारी तसेच महहला  
कमतचारी हे पोलीस स््ेिनच्या हद्दीमध्ये सतत पेट्रोलीींग करीत लसून नाकाबींदी सुध्दा 
लावण्यात आलेली आहे. नागरीकाींमध्ये जागतृा ननमातण होण्याकरीता त्याींच े सम्ीींग घेण्यात 
आलेयया लसून वररषठ पातळीवर याबाबत वेळोवेळी आढावा घेण्यात येत आहे. आरोपीचा िोध 
घेणे सुरु आहे. 
(५) रमाश्नच उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली श्जया्यात दारू बांदी असतानाही श्जयाहा पोशलस अधीक्षि  
िायातलय पररसरात दारू ववक्री सरुू असयायाबाबत 

  

(१६)  ८०१६३ (२१-०४-२०१७).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडचचरोली जजयहयात दारू बींदी लसतानाही जजयहा पोसलस लधीिक कायातलय पररसरातील 
दकुानात माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरमयान गाईन नावाच्या दारू ववके्रत्या 
महहलेकडून मोठ्या रमामाणात दारू जप्त करण्यात आययाच ेननदितनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) लसययास, सदर  महहलेकडून पोसलसाींना मोठ्या रमामाणात हप्ता हदला जात लसययामळेु 
नतच्यावर लदयाप गुन्हा दाखल करून नतला ल्क करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसचे उक्त घ्नास्थळापासून १५ क्रक.मीवर लसणाऱ् या येवली येथ े चौधरी नावाच्या 
महहलेववरुध्दही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) लसययास, उक्त रमाकरणी िासनाने चौकिी करुन कारवाई करण्याबाबत तसेच दारू 
ववक्रीला रमाोत्साहन देणाऱ् या गडचचरोलीच्या पोसलस उपववभागीय लचधकाऱ् याला ननलींबबत 
करण्याबाबत िासनान ेकोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१७) :(१) गाईन नावाची महहला जज.गडचचरोली येथ े राहणार 
लसून नतच ेदकुान पोलीस लधीिक कायातलयासमोर क्रकीं वा सदर पररसरात नसनू जजयहापररर्द 
कायातलया समोर आहे.सदर महहले ववरुध्द माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये दारुबींदी सदराखाली 
गुन्हयाची नोंद नाही परींत ु माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये लप.क्र. ६१६४ा२०१६ व माहे 
नोव्हेंबर,२०१६ मध्ये ६२५६ा२०१६ नुसार गुन्हे नोंद लसनू एकूण १८५०ा- रुपये क्रकीं मतीचा रमाो. 
व्ही. चा माल जप्त करुन नमुद गुन्हयात ल्क करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
    नमुद गुन्हयामध्ये वेळीच ल्क करुन मा.न्यायालयात समि हजर करण्यात आले आहे. 
(३) व (४) चौधरी नावाच्या महहले ववरुध्द गडचचरोली जजयहयात महा.दा.का. सदराखाली १७ 
गुन्हे दाखल आहेत. सदर महहला सराईत गुन्हेगार लसून महा. दा.का.कलम ९३ रमामाण े
रमानतबींधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. तसचे हदनाींक २८.०८.२०१६ रोजी बींधपत्र घेण्यात 
आले लसून महा. पोलीस कायदा १९५१ कलम ५६ रमामाणे कायतवाही रमास्ताववत आहे. 
(५) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शभवांडी येथे ददवाणी नयायाधीश वररष्ट्ठ स्तर नयायालय व श्जयाहा 
सत्र नयायालय िायमस्वरुपी सुरु होण्याबाबत 

  

(१७)  ८०३७२ (२१-०४-२०१७).   श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण), श्री.महेश चौघलेु (शभवांडी 
पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सभवींडी तालुक्यातील (जज.ठाणे) हदवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या इमारतीच े बाींधकाम 
करण्याकररता सन २०१३-२०१४ च्या दरसूचीवर आधाररत रमािासकीय मान्यतकेररता ४४ को्ी 
५५ लि रुपयाींच्या क्रकीं मतीचे लींदाजपत्रक मुख्य लसभयींता, मुींबई (सा.बाीं.) याींनी पत्र 
क्र.मुींल(मुीं)ाका-२(१)ा४५६० हदनाींक २९ ऑक््ोबर, २०१४ नूसार पाठववययाचे कायतकारी लसभयींता, 
वविेर् रमाकयप, सा.बाीं. ठाणे ववभाग याींनी जा.क्र. ववरमाववासा.बाीं.ारमािा-१ा२६३ हदनाींक २३ 
जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या समुारास कळववले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) लसययास, सभवींडी तालुक्यातील न्यायालयाच्या दरुवस्थमेुळे नववन इमारतीच्या 
बाींधकामाबाबत सभवींडी वक्रकल सींघ्नेकडून व लोकरमानतननधीींकडून लनके वर्ातपासून मागणी 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसययास, उक्त सवत रमाकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून 
आले व तदनुसार सभवींडी येथील न्यायालयीन इमारतीींच े बाींधकाम लवकरात लवकर पूणत 
होण्याकररता िासनान ेकोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१७) :(१) होय, लींित: खरे आहे. 
     सभवींडी, जज.ठाणे येथे नवीन न्यायालयीन इमारत बाींधण्याबाबत सन २०१४-१५ च्या 
दरसूचीवर आधाररत रमािासकीय मान्यतेकरीता रु.४४ को्ी ५५ लाख एवढ्या क्रकीं मतीच े
लींदाजपत्रक मुख्य लसभयींता, सावतजननक बाींधकाम रमाादेसिक ववभाग, मुींबई याींनी त्याींच े पत्र 
हद.२९ ऑक््ोबर, २०१४ नुसार रमामुख जजयहा व सत्र न्यायाचधि याींना पाठववले व सदर 
लींदाजपत्रके मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींचमेाफत त िासनास रमााप्त झाले. 
(२) होय. लींित: खरे आहे. 
     सभवींडी येथील नवीन न्यायालयीन इमारत याबाबत सभवींडी वकील सींघ्ना व 
लोकरमानतननधीींकडून सन २०१७ मध्ये मागणी झालेली आहे. 
(३) सभवींडी, जज.ठाणे येथे नवीन न्यायालयीन इमारत बाींधण्याबाबत ववचध व न्याय ववभाग, 
िासन ननणतय क्र. सीसीबी-१११५/ रमा.क्र. १६४/ का.१३, हद. ०२ जनू, २०१७ लन्वये 
रु.३८,१५,७०,०००/- इतक्या लींदाजजत खचातच्या कामास रमािासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
तसेच, जुल,ै २०१७ च्या पावसाळी लचधवेिनात सदर न्यायालयीन इमारतीच्या बाींधकामासाठी 
ननचध उपलब्धतेसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील प्रलांबबत खटयायाांचा तातडीने ननपटारा होण्याबाबत 
  

(१८)  ८४८०७ (०४-०९-२०१७).   श्री.सुननल शशांदे (वरळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देिभरात न्याय रमाववषठ ख्ययाींची पररजस्थती बबक् लसनू एकूण ३ को्ी ख्ले 
न्यायाच्या रमानतिेत लसून त्यामध्ये महाराषट्र दसु-या क्रमाींकावर लसययाचा लहवाल मा.सवोच्च 
न्यायालयाने रमाससध्द केलेयया ’इींडडयन ज्युडीिीयरी ॲन्युलल ररपो त् सन  २०१५-१६ आणण सब 
ऑडड तने् कोटतस ऑफ इींडडया ल ररपो त् ऑन लॅक्सेस ्ू जस््ीस २०१६’ या लहवालात नमूद 
करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, राज्यात क्रकती ख्ले रमालींबबत आहेत व रमालींबबत लसलेले ख्ले हे कोणत्या 
शे्रणी ननहाय आहेत, 
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(३) लसययास, राज्यातील ख्ले ननकाली ननघावेत यासाठी राज्यातील तालकुा, जजयहा, 
मा.उच्च न्यायालय यामध्ये ररक्त लसलेली न्यायाचधिाींची व सरकारी वक्रकलाींची पदे 
भरण्याबाबत िासनस्तरावरून  कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१७) : 
(१) मा.सवोच्च न्यायालयाने रमाससद्ध केलेयया “सब ऑडड तने् को त्स ऑफ इींडडया ल ररपो त् ऑन 
ॲक्सेस ्ू जस््ीस” या मध्ये देिातील दयु्यम न्यायालयामध्ये सन २०१५ मध्ये रमालींबबत 
ख्ययाींची सींख्या २,७१,७६,०२९ इतकी लसून रमालींबबत ख्ययाींच्या सींख्यानसुार महाराषट्र 
दसुऱ् या क्रमाींकावर आहे. 
(२) उच्च न्यायालय मुींबई तसचे नागपूर व औरींगाबाद खींडपीठे येथील हदवाणी व फौजदारी 
शे्रणीतील लनुक्रम े२,११,३२० व ५२,३७९ लिी एकूण २,६३,६९९ इतकी रमाकरणे रमालींबबत आहेत. 
तर राज्यातील दयु्यम न्यायालयाींमध्ये हदवाणी व फौजदारी शे्रणीमध्ये लनुक्रम े११,४१,९१७ व 
२२,५१,७१६ लिी एकूण ३३,९३,६३३ इतकी रमाकरणे रमालींबबत आहेत. 
(३) उच्च न्यायालयातील मा. न्यायमुतींची ररक्त पदे भरण्याची कायतवाही कें द्र िासनाकडून 
लपेक्षित लसून जजयहा व तालकुा न्यायालयाींतील जजयहा न्यायाधीि, फास्् टॅ्रक को त्चे 
लनतररक्त जजयहा न्यायाधीि, वररषठ-कननषठ हदवाणी न्यायाधीि इ. ववववध सींवगाततील ररक्त 
पदे भरण्याची ववहहत रमाक्रक्रया उच्च न्यायालय, महाराषट्र लोकसेवा आयोग व िासनस्तरावरून 
सुरू आहे. राज्यातील जजयहा व सत्र न्यायालये तसेच उच्च न्यायालय येथील ववचध लचधकारी 
सींवगाततील सवत पदे ववहहत ननवड रमाक्रक्रया राबवून भरण्यात आली आहेत. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शासिीय िमतचाऱ्याांचे गोपनीय अहवाल जनतेस उपलब्लध िरून देण्याबाबत 
  

(१९)  ८४८१८ (०४-०९-२०१७).   श्री.सुननल शशांदे (वरळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सरकारच्या लचधपत्याखालील रमााचधकरणाींमध्ये काम करणाऱ्या िासकीय कमतचाऱ्याींचा 
गोपनीय लहवाल सवतसामान्याींच्या हातात देण्याचा  ननणतय राज्य िासनाने घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) लसययास, त्याची कारणे काय आहेत व रमात्यि लींमलबजावणीची सदयःजस्थती काय आहे, 
(३) लदयाप ननणतयाच्या लनुर्ींगाने लींमलबजावणीस सुरुवात झाली नसययास, ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१७) :(१) व (२) नाही. तथावप, श्री.तानाजी  िींकर थोरव,े 
वेणगाव, ता.कजतत, जजयहा रायगड याींचे माहहती लचधकारातील जव्दतीय लपील ननकाली 
काढताना क्र.केआर-४५२८ा२०१५ मध्ये “रमात्येक सावतजननक रमााचधकरणाकड े ल्याींगताींना 
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लसभरमाायासाठी फॉमत ठेवण्यात यावेत, सदर फॉमत ई-मेल व्दारे सेवा पुरववणाऱ्या नोडल 
रमााचधकरणापयतवेिकाकडहेी पाठववण्यात येतील. सदर लसभरमाायाच ेफॉमत रमात्येक नतमाहीला 
सींबींधीत लचधकाऱ्यासमोर उघड करण्यात यावेत आणण सदर लचधकाऱ्याची जनतेबरोबरची 
वागणूकीबाबत वावर्तक गोपनीय लहवालात मुययमापन करण्यासाठी वापरण्यात यावेत लस े
ननदेि माहहती लचधकार लचधननयमाच्या कलम १९(८)(क) लन्वये मा.राज्य माहहती आयुक्त, 
कोकण खींडपीठ याींनी रमाधान सचचव, सामान्य रमािासन ववभाग याींना  हद.२४.८.२०१६ रोजी हदले 
आहेत. मा.राज्य माहहती आयुक्त, कोकण खींडपीठ याींच्या सदर ननदेिानुर्ींगान े क्र.सींक्रकणत 
२०१६/ रमा.क्र.(२०४/१६) हद.२३.११.२०१६ च्या पररपत्रकान्वये सवत मींत्रालयीन ववभागाींना सूचचत 
करण्यात आले आहे.   
(३) रमाश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

सोनेगाव (ता.जामखेड, श्ज.अहमदनगर) येथे जनावराांना ित्तलखानयािड े 
घेऊन जाणारा रि पोशलसाांनी पिडयायाबाबत 

(२०)  ८५२३४ (०४-०९-२०१७).   श्री.ववजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोनेगाव (ता.जामखेड, जज.लहमदनगर) येथील नान्नज-सोनेगाव रस्त्यावरील खैरी नदीच्या 
पुलावर जनावराींना कत्तलखान्याकड े घेऊन जाणारा ट्रक (क्र.एमएचडब्ययु १२१) सिव 
रमानतषठानच्या कायतकत्यांच्या मदतीन े पोसलसाींनी हदनाींक ८ म,े २०१७ रोजी वा त्या सुमारास 
पकडययाचे ननदितनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, सींबींचधत ट्रक, चालक व दोर्ी लसणाऱ्या व्यक्तीींना पोसलसाींनी ल्क व  गुन्हा 
दाखल करून कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , 
(३) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.  परींतू ती जनावरे कत्तलखान्याकड े
घेऊन चालले होत ेहे ननषपन्न झाले नाही. 
(२) सदर रमाकरणाबाबत पोलीस स््ेिन, जामखेड येथे गु.र. नीं. II १८/२०१७ लन्वये भा.दीं.वव. 
कलम २७९ सह भारताचा रमााणी ननदतयतेने वागववण्यास रमानतबींध लचधननयम १९९५ लन्वये 
कलम ५ (ब) ९, मो.वा. का. कलम १८४ रमामाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर 
रमाकरणात ३ आरोपीींना ल्क करण्यात आली आहे व त्याींच्याववरुध्द मा.न्यायालयात 
दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

श्री शसवद्धववनायि गणपती मांददर नयास, प्रभादेवी, मुांबई येथील  
अस्थायी िमतचाऱ्याांना सेवेत िायम िरण्याबाबत 

(२१)  ८५४६३ (०४-०९-२०१७).   श्री.सुननल शशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) श्री ससवद्धववनायक गणपती मींहदर न्यास, रमाभादेवी, मुींबई येथे गत  लनेक वर्ांपासून 
लस्थायी स्वरुपात कायतरत लसलेयया सुमारे १२९ कमतचाऱ्याींना सवेेत कायम करण्याबाबतची 
मागणी हदनाींक १० एवरमाल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदनादवारे लोकरमानतननधीनी 
मा. मुख्यमींत्री महोदयाींकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, सदर मागणीच्या लनुर्ींगान े सदरहू मींहदर न्यासातील लस्थायी कमतचाऱ्याींना 
सेवेत कायम करण्याबाबत िासनाकडून लदयापपयतं कोणती कायतवाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(३) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) याबाबत कायतवाही सुरू आहे. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मागासवगीय िमतचाऱ् याांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत 
  

(२२)  ८६०४१ (१६-०८-२०१७).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मागासवगीय कमतचा-याींच्या रमालींबबत रमाश्नाबाबत कास्ट्राईब कमतचारी महासींघाच्या वतीन े
मुख्य सचचवाींच्या समवेत मींत्रालयात हदनाींक २४ म,े २०१७ रोजी वा त्या समुारास बैठक 
घेण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, या बैठकीत कोणकोणत्या रमाश्नाबाबत चचात करण्यात आली आहे, 
(३) लसययास, त्यावर िासनाने ननणतय घेतला आहे काय, 
(४)  नसययास, ववलींबाच कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) मागासवगीय कमतचाऱ्याींच्या रमाश्नाबाबत 
कास्ट्राईब महासींघाच्या वतीन े मा. मखु्य सचचवाींच्या समवेत हद.२० मे, २०१७ रोजी बैठक 
घेण्यात आली होती. सदर बैठकीत झालेयया रमाश्नोत्तराींच्या चचात व घेतलेयया ननणतयाींची 
माहहती खालीलरमामाणे :- 

सींघ्नेचे मुदे्द 
 

बैठकीत देण्यात आलेली 
माहहती 

बैठकीत घेण्यात आलेला ननणतय 
 

हद. ३१.१२.२०१७ पयतं 
सरळसेवामधील मागासवगीय 
कमतचाऱ्याींचा लनुिेर् 
भरण्यात यावा तसेच लनुिेर् 
न भरणाऱ्या लचधकाऱ्याींवर 

लनुिेर्ाची माहहती मागासवगत 
किाकड ेउपलब्ध नसययान े
यारमाकरणी मा.मुख्यसचचव 
याींनी नाराजी व्यक्त करुन 
यारमाकरणी लनुिेर्ाची माहहती 

रमािासकीय ववभागाकडून या 
रमाकरणी त्याींच्या 
लचधपत्याखालील कायातलयाींची 
माहहती सींकसलत करुन एकबत्रत 
माहहती या ववभागास सादर 
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हद. ५.११.२००९ च्या 
िा.नन.नसुार कायतवाही 
करण्यात यावी. 
 

सवत ववभागाींकडून त्वरीत 
उपलब्ध करुन घेण्यात यावी. 
िालेय सििण ववभागामाफत त 
रमाामुख्याने पुणे ववभागातील 
सििक वगांचे मळू 
ननयुक्तीबाबत कागदपत्र 
उपलब्ध नसययाने यारमाकरणे 
बबींदनूामावली तपासणी करणे 
िक्य नाही लसे मा. सचचव 
ग्रामववकास याींनी ननदितनास 
आणून हदले 
 

करणे लपेक्षित आहे (सादर 
करण्यात आलेयया माहहतीत 
ववभागाच्या लचधपत्त्याखालील 
सवत कायातलयाींचा समावेि आहे 
लिा आियाचे रमामाणपत्र 
ववभागरमामुखाींच्या स्वािरीने 
देण्यात यावे) सििक 
सींवगातकररता सदयजस्थतीत 
उपलब्ध लसलेयया 
कागदपत्राींच्या आधारे सििकाींचा 
सींवगत ननजश्चत करण्यात यावा. 
तसेच यारमाकरणी ग्रामववकास व 
जलसींधारण ववभागाींन ेयोग्य 
धोरण ननजश्चत कराव े

हद. ३१.१२.२०१७ पयतं 
पदोन्नतीमधील मागासवगीय 
कमतचाऱ्याींचा लनुिेर् 
भरण्यात यावा तसेच लनुिेर् 
न भरणाऱ्या लचधकाऱ्याींवर 
हद. ५.११.२००९ च्या 
िा.नन.नसुार कायतवाही 
करण्यात यावी. 
 

 
 
 
- 
 

लनुिेर्ाची पदे भरण्यासाठी 
कायतवाही करण्यास सींबींधीत सवत 
ववभागाींना कळववण्यात याव.े 
कायदयातील तरतूदीींच ेपालन न 
करणाऱ्या लचधकाऱ्याींवर 
कायदयातील तरतूदीींनसुार 
कायतवाही करण्यात यावी. 
 

हद. ३ डडसेंबर, १९८० च्या 
िासन ननणतयानुसार 
महत्चाच्या जागी 
मागासवगीयाींच्या नेमणूका 
करण्याबाबत 
 

 
 
 
- 
 

हद. ३ डडसेंबर, १९८० नुसार 
कायतवाही करण्यासाठी सुधाररत 
पररपत्रक काढाव े
 

गोपनीय लहवाल खराब 
लसययान े१२ व २४ वर्े 
कालबध्द पदोन्नतीमुळे 
मागासवगीय कमतचाऱ्याींना 
होणारा त्रास दरु करणेबाबत 
 

सा. रमा. वव. हद. ७.१.१९६१ च्या 
िा. नन. तरतूदीनुसार वविेर् 
सहानुभूती दितवून 
मागासवगीयाय कमतचाऱ्याची 
रमातवारी उींचावण्याची तरतूद 
आहे  यास्तव यारमाकरणी 
लचधकची कायतवाही लपेक्षित 
नाही. 

सवत ववभागाींनी हद. ७.१.१९६१ 
च्या िा.नन. नुसार कायतवाही 
करावी याबाबत सचूना पून्हा 
ननगतसमत करण्यात याव्यात 
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यिवींतराव चव्हाण मुक्त 
ववदयापीठाची कृवर् पदवी 
कृवर् ववभागाने नाकारययान े
ववदयापीठ बींद करण्यात 
यावे. 

या रमाकरणी उच्च व तींत्र 
सििण ववभागाने सववस्तर 
चौकिी करुन लहवाल 
मा.मुख्यसचचव याींना सादर 
करणे आवश्यक आहे 

मा. मुख्यसचचवाींनी हदलेयया 
ननदेिानुसार उच्च व तींत्र 
सििण ववभागाने कायतवाही 
करावी 
 

ननलींबबत कमतचाऱ्याींना ववना 
ववलींब कामावर रुज ूकरण्यात 
यावे. 
 

रमास्तुत रमाकरणी लाचलुचपत 
रमानतबींधक 
लचधननयमाव्यनतररक्त इतर 
ननयम ८ व १० लन्वये 
करण्यात आलेयया ननलींबना 
रमाकरणी आढावा घेवून एक 
वर्ातच्या आत ननकाली 
काढण्यात यावीत. 

म.ना.से. ननयम ८ व १० 
लन्वये सुरु लसलेली ववभागीय 
चौकिीची रमाकरणे एक वर्ातच्या 
आत ननकाली काढण्यात येवून 
याबाबतचा वावर्तक लहवाल 
सादर करण्यात यावा. 

श्री.रमाफुयल मसैकर, 
ग्ववकास लचधकारी, 
चाळीसगाव याींना श्री. 
आस्तीकुमार, मुख्य कायतकारी 
लचधकारी याींनी त्याींना 
लचधकार नसताींना ननलींबबत 
केले. तरी आपयया 
लचधकाराचा दरुुपयोग 
करणाऱ्या श्री. आस्तीकुमार 
या लचधकाऱ्यास ननलींबबत 
करुन श्री. महैसकर याींचे 
ननलींबन रद्द कराव.े 

रमास्तुत रमाकरणी सचचव 
ग्रामववकास याींनी चौकिी 
करुन लहवाल मा. मुख्यसचचव 
याींना सादर करणे आवश्यक 
आहे. 
 

या रमाकरणी सववस्तर चौकिी 
लहवाल मा.मुख्यसचचवाींना 
सादर करण्यात यावा. 
 

(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 
___________ 

  
िोयाहापूर शहरातील अांबाबाई मांददरातील सीसीदटव्ही िॅमेरे िालबा्य असयायाबाबत 

  

(२३)  ८६३४९ (०४-०९-२०१७).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोयाहापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोयहापूर िहरातील लींबाबाई मींहदरातील सीसीह्व्ही कॅमेरे जनु्या पध्दतीच ेव कालबाहय 
झालेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, देिातील लनतसींवेदनिील मींहदरामध्ये या मींहदराचा समावेि लसययान े या 
मींहदरात लत्याधुननक सुरिा यींत्रणा बसववण्याबाबत िासनाने कोणती कायतवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसययास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.    
     कोयहापूर िहरातील श्री करवीर ननवाससनी (लींबाबाई) मींहदरातील कॅमेरे सन २००७ पासून 
्प्प्या्प्प्याने बसववण्यात आलेले आहेत.सदर कॅमेऱ्यामध्ये काही कॅमेरे हे ॲनालॉग पध्दतीचे 
व काही कॅमेरे एचडी पध्दतीच ेआहेत. हे कॅमेरे सुजस्थतीत लसून यादवारे मींहदरातील रमात्येक 
पररसरातील हालचाली व्यवजस्थत ह्पयया जात आहेत. 
(२) सदर मींहदर देिातील लनतसींवेदनिील मींहदर लसययामळेु सुरक्षितता लचधक बळक् 
करण्यासाठी मींहदरातील सवत कॅमेरे व इतर सुरिा ववर्यक आराखडा तयार करण्याकरीता 
ससक्युरर्ी कन्सय ी्ं् नेमण्याची कायतवाही सुरु करण्यात आलेली आहे. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात एम्लॉयमेंट एक्स्चेंजमध्ये नोंदीत सुशशक्षक्षत तरुणाांची  
सांख्या २५ लाखापेक्षा जास्त असया याबाबत 

  

(२४)  ८६३७९ (०४-०९-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय 
िौशयाय वविास व उदयोजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात एमलॉयमें् एक्स्चेंजमध्ये नोंदीत सुसिक्षित तरुणाींची सींख्या २५ लाखाींपेिा जास्त 
लसययाच ेमाहे एवरमाल २०१७ मध्ये वा त्यादरमयान ननदितनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, आरक्षित िेतमजरू, माथाडी कामगाराींची सींख्या सुमारे ५० लाखापेिा जास्त 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसययास, या बेरोजगाराींना रोजगार समळवनू देण्याबाबत िासनाने कोणती कायतवाही केली 
वा करण्यात येत आहे 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०८-११-२०१७) :(१) राज्यातील कौियय ववकास, रोजगार व 
उदयोजकता मागतदितन कें द्रात ससुिक्षित उमेदवाराींच्या नोंदणीप्ानुसार जलु,ै २०१७ लखेर  
३४,४२,४८० उमेदवाराींची नोंदणी करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही, 
   तथावप, राज्यातील ववववध ३६ माथाडी मींडळाींमध्ये समुारे २,१०,००० इतके माथाडी 
कामगाराींची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. 
(३) सुसिक्षित बेरोजगाराींना रोजगार समळावा महणून  कौियय ववकास, रोजगार व उदयोजकता 
मागतदितन कें द्राचे सींगणकीकरण, ग्रींथालय सदृश्य ल्याससका, बेरोजगाराींच्या सेवा सहकारी 
सींस्था स्थापन करणे, आहदवासी उमेदवाराींसाठी कौियय ववकास, रोजगार माहहती व मागतदितन 
रमासििण कें द्र, रोजगार रमाोत्साहन कायतक्रम, व्यवसाय मागतदितन व समुपदेिन कें द्र, रमामोद 
महाजन कौियय व उदयोजकता ववकास लसभयान इत्यादी योजना राबववण्यात येतात. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 



वव.स. ३७२ (22) 

मालुांजा खुदत (ता.राहुरी, श्ज.अहमदनगर) येथे प्रवरा नदी पात्रातून बिेायदेशीर  
वाळू उपसा िरणा-याांनी तलाठ्यास जबर मारहाण िेयायाबाबत 

  

(२५)  ८६५८३ (०४-०९-२०१७).   श्री.ववजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालुींजा खुदत (ता.राहुरी, जज.लहमदनगर) येथ ेरमावरा नदी पात्रातून बेकायदेिीर वाळू उपसा 
करणा-याींनी कामगार तलाठी बाळासाहेब वायणखींड े याींना बिेुध्द होईपयतं मारहाण केययाच े
हदनाींक २५ म,े २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदितनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, यारमाकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३)  लसययास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार या बकेायदेिीर वाळू उपसा 
करणाऱ् या व सींबींचधत तलाठ्याला मारहाण करणाऱ् या दोर्ीींना पोसलसाींनी ल्क करून कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसय यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर घ्नेबाबत राहुरी पोलीस येथ े गु.र.नीं.१७८ा२०१७, भा.दीं.वव.कलम ३५३, ३३२, ३४१ 
रमामाणे गुन्हा दाखल केला आहे. सदर रमाकरणी ३ आरोपी ननषपन्न झाले लसून या ३ आरोपीींना 
ल्क करण्यात आली आहे. सध्या सवत आरोपी जामीनावर मुक्त आहेत.  सदर गुन्हयाची 
चौकिी पूणत झाली लसून मा. न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्याची कायतवाही सुरु आहे.   
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्याच ेमुख्य मादहती आयुक्त श्री.रत्नािर गायिवाड याांना औरांगाबाद  
येथील सुभेदारी ववश्रामगहृात मारहाण िेयायाबाबत 

  

(२६)  ८६६६६ (०४-०९-२०१७).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच े मुख्य माहहती आयकु्त श्री.रत्नाकर गायकवाड याींना हदनाींक १७ एवरमाल, २०१७ 
रोजी वा त्यासमुारास औरींगाबाद येथील सभुेदारी ववश्रामगहृात लाथा-बुक्या आणण चपलाींनी 
मारहाण करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, यारमाकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) लसययास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार मारहाण करणा-याींवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
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(३) सदर घ्नेबाबत बेगमपुरा पोलीस स््ेिन, औरींगाबाद येथ े गु.र.नीं. ९४ा२०१७ भा.दीं.वव. 
कलम ३०७, १२०(ब), ३५३, ३३२, १४३, १४७, १४८, १४९, सह कलम १३५ म.पो. लचधननयम 
लन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. सदर गुन्हयात ८ आरोपी ननषपन्न झाले लसून, त्याींना ल्क 
करून त्याींच्याववरुध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. सदर गुन्हा 
सध्या न्यायरमाववष् आहे.    
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गडदहांग्लज शहरात (श्ज.िोयाहापूर) साांडपाणी प्रकक्रया प्रियाप राबववण्याबाबत 
  

(२७)  ८७०४३ (२३-०८-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडहहींग्लज िहरात (जज.कोयहापूर) साींडपाणी रमाक्रक्रया रमाकयप राबववण्याची बाब िासनाच्या 
ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, त्यानुसार िासनान ेकोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१७) :(१) (२) व (३) • महाराषट्र सुवणत जयींती नगरोत्थान 
महासभयानाींतगतत गडहहींग्लज िहराकररता साींडपाणी रमाक्रक्रया रमाकयप रमास्ताव ताींबत्रक मान्यतेसाठी 
सिम रमााचधकरणाकड े सादर केला लसययाचा लहवाल गडहहींग्लज नगरपररर्देने सादर केला 
आहे. 
• महाराषट्र सुवणत जयींती नगरोत्थान महासभयानाच्या स्थायी आदेिानुसार रमाकयपाचा सववस्तर 
रमाकयप लहवाल तयार करुन त्यास सिम रमााचधकरणाची ताींबत्रक मान्यता घेऊन नगरपररर्द 
रमािासन सींचालनालयामाफत त िासनास सादर करणे आवश्यक आहे.         

___________ 
  

मुरबाड (श्ज.ठाणे) तहशसल िायातलयाच्या इमारतीवरुन उडी  
मारुन शेतिऱ् यान ेआत्महत्या िेयायाबाबत. 

  

(२८)  ८८३९४ (०४-०९-२०१७).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुरबाड (जज.ठाणे) तहससल कायातलयाच्या इमारतीवरुन उडी मारुन हदनाींक १० म,े २०१७ 
रोजी वा त्या सुमारास श्री.लिोक िींकर देतले या िेतक-याने आत्महत्या केययाची बाब 
ननदितनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, उक्त घ्नेची चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) लसययास, चौकिीच्या लनुर्ींगाने दोर्ी आढळणा-या व्यक्तीींवर िासनान े कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे, 
(२) व (३) सदर घ्नेबाबत मुरबाड पोलीस ठाण्यात सी.आर.पी.सी. कलम १७४ रमामाण े
लकस्मात मतृ्य ूक्र. १४/२०१७ दाखल करण्यात आले आहे. सदर लकस्मात मतृ्यचूी चौकिी 
सुरु आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मे. जेएसडब्लयायू जयगड पोटत प्रा.शल. िां पनीन ेप्रियापबाधधत मच्छीमाराांना  
ददलेयाया नुिसान भरपाईची मादहती उपलब्लध िरुन देण्याबाबत 

  

(२९)  ८८४०४ (०४-०९-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मे. जेएसडब्ययू जयगड पो त् रमाा.सल. कीं पनीने रमाकयपबाचधत मच्छीमाराींना हदलेयया नुकसान 
भरपाई सींदभातत सववस्तर तपिील तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावा लस ेपत्र स्थाननक 
लोकरमानतननधी याींनी हदनाींक २८ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास जजयहाचधकारी रत्नाचगरी 
व रमाादेसिक बींदर लचधकारी महाराषट्र मेरी्ाईम बोडत,रत्नाचगरी याींना हदले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) लसययास, जजयहाचधकारी रत्नाचगरी व रमाादेसिक बींदर लचधकारी महाराषट्र मेरी्ाईम बोडत 
रत्नाचगरी या दोन्ही लचधका-याींनी लदयापपयतं मच्छीमाराींना बींदर ववकासकान े हदलेयया 
नुकसान भरपाईची कोणतीही माहहती स्थाननक लोकरमानतननधी याींना उपलब्ध करून हदली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसययास, सींबींचधत दोन्ही लचधका-याींवर कारवाई करण्याबाबत व बींदर ववकासकाने 
मच्छीमाराींना हदलेयया नकुसान भरपाईची माहहती उपलब्ध करून देण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१०-२०१७) :(१) होय. 
(२) व (३) नाही. 
     मा.श्री.वैभव नाईक, ववधानसभा सदस्य याींनी मागणी केययानुसार, मे.जेएसडब्ययू जयगड 
पो त् सल. या कीं पनीने जयगड पररसरात लसलेयया गावाींतील मजच्छमाराींना उपलब्ध करुन 
हदलेयया सुववधाींबाबतची माहहती, महाराषट्र मेरी्ाईम बोडातचे रमाादेसिक बींदर लचधकारी, 
रत्नाचगरी याींनी हदनाींक २४.११.२०१६ च्या पत्रान्वये मा.ववधानसभा सदस्याींना उपलब्ध करुन 
हदली होती. कीं पनीने सुववधा हदलेयया लाभाथी मजच्छमाराींची नाव,े पत्ते, मोबाईल क्रमाींक तसेच 
मजच्छमाराींसाठी पुरववलेयया सुववधाींवर कीं पनीने केलेयया खचातची तपिीलवार माहहती तातडीन े
उपलब्ध करुन देण्याबाबत कीं पनीला आदेसित करण्यात आले आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील श्जयाहा सत्र आणण िननष्ट्ठ नयायालयात नयायाधीशाांची व  
िमतचाऱ्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(३०)  ८८४८२ (०४-०९-२०१७).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जजयहा सत्र आणण कननषठ न्यायालयात न्यायाधीिाींची तसेच कमतचाऱ्याींची 
ररक्त पदे लसययाने राज्यभरात ३१ लाख ४४ हजार दावे रमालींबबत आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, त्यामुळे पिकाराींना न्याय समळण्यास वर्ातनुवर् ेववलींब लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) लसययास, याबाबत वकील सींघ्नेने तसेच जनतेनी िासनाकड ेन्यायालयातील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत वेळोवळेी सतत मागणी करुनही कायतवाही केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) लसययास, न्यायालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत िासनाची भुसमका काय आहे तसचे 
सदर पदे भरण्यासींदभातत लदयापपयतं  िासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसययास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
दयु्यम न्यायालयातील न्यायाधीिाींची पदे पूणतत: भरण्यात आलेली आहेत. कमतचाऱ्याींची एकुण 
२३,७१९ पदे मींजूर लसून त्यापकैी २१,५३९ पदे भरण्यात आली आहेत व २१८० पदे ररक्त 
आहेत. 
     ३३.९४ लाख दावे रमालींबबत आहेत हे खरे आहे परींत,ु न्यायाधीिाींच्या ररक्त पदाींमुळे सदर 
दावे रमालींबबत नाहीत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदय:जस्थतीत दयु्यम न्यायालयातील न्यायाधीिाींची पदे ररक्त नाहीत. न्यायाधीिाींची 
ररक्त पदे मा. उच्च न्यायालयाच्या सिफारिीरमामाणे दरवर्ी तात्काळ भरण्यात येतात. 
हद. ६ा०१ा२०१५ रोजीच्या िासन ननणतयान्वये राज्यातील दयु्यम न्यायालयातील न्यायाधीिाींची 
१७९ व कमतचाऱ्याींची ७५१ नवीन पदे ननमातण करण्यात आली आहेत. 
लघुलेखक (ननमन शे्रणी), कननषठ सलपीक व सिपाईाहमाल ही पदे भरण्याबाबतची ‘Central 
On-line Recruitment Process’ ही रमाक्रक्रया सुरू आहे. 
(५) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उयाहासनगर शहरातील (श्ज.ठाणे) वाढत्या लुटमार व दहसाांचाराांच्या घटनाांबाबत 
  

(३१)  ८८५७२ (०४-०९-२०१७).   श्रीमती ज्योती िलानी (उयाहासनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उयहासनगर (जज.ठाणे) श्रीमती गुींजन कौर या महहलेस एका महहलेने हदिाभूल करून 
आडबाजूला नऊेन गळ्यातील सोनसाखळी खेचून व कात्रीन े केस कापून लु्ण्याची घ्ना १२ 
एवरमाल २०१७ रोजी वा त्यासुमारास घडययाच ेवतृ्तपत्राींमधून ननदितनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच, उयहासनगर मधील स्कायवॉकवर माींडा येथील रहहवासी श्री मोहममद लब्दलू रहहम 
वारीसलली िेख या व्यक्तीस नतन तरूणाींनी मारहाण करून जबर जखमी करून त्याींचेकडील 
मोबाईल व रोख रक्क्म  लु्ून पळ काढययाची घ्ना हदनाींक १२ एवरमाल, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास घडययाच े ननदितनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसययास, उयहासनगर िहरात उक्त रमाकाराच्या लु्मार व हहींसाचाराच्या घ्ना वाढत 
लसून त्याची नोंद घेवून त्यावर लींकुि ठेवण्याबाबत पोलीस यींत्रणा व गहृ ववभागाकडून 
कोणती उपाययोजनात्मक कायतवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
     सदर रमाकरणी मध्यवती पोलीस ठाणे उयहासनगर येथ ेगु.र.क्र. ९५/२०१७ भा.दीं.वव. कलम 
३९४, ३४ रमामाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला लसून नमूद गुन्हा तपासावर आहे. 
(२)  होय, हे खरे आहे. 
     सदर रमाकरणी ववठ्ठलवाडी पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. १००/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ३०२, 
३९७, रमामाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला लसनू नमूद गुन्हयातील ४ आरोपीववरुध्द मा. 
न्यायालयात दोर्ारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. सदरचा गुन्हा न्यायरमाववषठ आहे. 
(३) पररमींडळ-४ उयहासनगर लींतगतत पोलीस ठाण्याींकडून सन ऑगस््, २०१६ लखेर जबरी 
चोरी व इतर चोरीच्या एकूण १११ घ्ना घडयया लसून त्यापैकी ६१ गुन्हे उघडकीस आले. 
त्यामध्ये एकूण १२६ आरोपीींना ल्क करण्यात आलेली आहे. तसेच, ऑगस््, २०१७ लखेर 
जबरी चोरी व इतर चोरीच्या एकूण १२५ घ्ना घडयया लसून त्यापैकी ५५ गुन्हे उघडकीस 
आले. त्यामध्ये एकूण ९३ आरोपीींना ल्क करण्यात आलेली आहे. 
     चाल ुवर्ातत एकूण २३ आरोपीींवर सी.आर.पी.सी १०९ रमामाण ेरमानतबींधक कारवाई करण्यात 
आली लसून ४ इसमाींवर म.ुपो.का. कलम ५७ ल (१) लन्वये हद्दपारीची कारवाई करण्यात 
आली आहे. 
     रमास्तुत रमाकरणी लिा घ्ना ज्या भागात घडतात त्या भागात साध्या कपड्यातील 
पोलीस वॉच करण्याकरीता नेमण्यात आलेले आहेत. तसचे, उयहासनगर मधील स्काय वॉकवर 
लिा रमाकारच ेगुन्हे घडू नये महणून मध्यवती पोलीस ठाणे व ववठ्ठलवाडी पोलीस ठाणे येथील 
कमतचारी रात्री कततव्यावर नमेलेले आहेत. तसेच, पररमींडळातील पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बी् 
माितल, पीसीआर-१, पीसीआर-२, पी्र-१, पी्र-२ मोबाईल याींची गस्त वाढववण्यात आलेली 
आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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औांरगाबाद श्जया्यातील मुांबई हायवेवरील खवड्या डोंगराजवळ असलेयाया 
हॉटेल लालाजी येथे पोशलसाांना मारहाण िेयायाबाबत 

  

(३२)  ८८८५४ (०४-०९-२०१७).   श्री.अब्ल दलु सत्तार (शसयालोड), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती ननमतला गाववत (इगतपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औींरगाबाद जजयहयातील मुींबई हायवेवरील खवड्या डोंगराजवळ लसलेयया हॉ्ेल लालाजी 
येथे सुरु लसलेयया लवैध दारुववक्रीवर कारवाई करण्यासाठी गेलेयया ४ पोलीसाींना या हॉ्ेलच्या 
मालकाने व त्याींच्या भावाींनी जबर मारहाण केली लसययाचे माहे मे २०१७ मध्ये वा त्या 
दरमयान ननदितनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, यासींदभातत िासनाने चौकिी करुन सींबचधत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली आहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१७) :(१) होय, सदर घ्ना हदनाींक २४.१.२०१७ रोजी घडलेली 
आहे. 
(२) सदर घ्नेबाबत पोलीस ठाणे एम. वाळुज येथे गु.र.नीं.४७/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ३३२, 
३५३, ५०४, ५०६, ३४ सह कलम ४ सावतजननक मालमत्ता नुकसान रमानतबींधक कायदा व सह 
कलम ६५ (ख) महाराषट्र दारुबींदी लचधननयम रमामाणे गुन्हा दाखल केला आहे. सदर रमाकरणी २ 
आरोपी ननषपन्न झाले लसून त्याींना ल्क करून त्याींच्याववरुध्द मा. न्यायालयात दोर्ारोपपत्र 
दाखल केले आहे. सदर ख्ला सध्या न्यायरमाववष् आहे. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
िोिण ननवड मांडळाने शशयाप ननदेशि (धगरणीिर ववदयुत) पदावर ननवड िेलेयाया उमेदवाराांना 

व्यवसाय शशक्षण ववभागाने ननम्न वेतन शे्रणी पदावर नेमणूिा ददयायाबाबत   
  

(३३)  ८८९२६ (०४-०९-२०१७).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय िौशयाय वविास 
व उदयोजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकण ननवड मींडळान े सियप ननदेिक (चगरणीकार ववदयुत) पदावर ननवड केलेयया 
उमेदवाराींना व्यवसाय सििण ववभागाने चगरणीकार व्यवस्थापन (ववदयुत) या पदावर व ननमन 
वेतनशे्रणीवर नेमणूका करुन कोकण ननवड मींडळाच्या ननवड आदेिाववरुध्द ननणतय घेतययान े
याबाबत लोकरमानतननधीनी हदनाींक १७ डडसेंबर, २०१५ रोजी मा.िालेय सििण मींत्री याींना 
पत्रव्यवहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, सदर चुकीच्या पध्दतीने नेमणूक आदेि हदययान ेकमतचा-याचे रमाचींड नुकसान 
झालेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) लसययास, चुकीच्या पध्दतीन ेहदलेयया आदेिामुळे नुकसान झालेयया कमतचा-याींना त्याींच्या 
पात्रतेनुसार सामावनू घेण्याबाबत िासन स्तरावर कोणती कायतवाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०२-११-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     भूतपूवत ननवड मींडळ कोकण भवन, नवी मुींबई याींचेमाफत त व्यवसाय सििण व रमासििण 
रमाादेसिक कायातलय, मुींबई ववभागातील पदे भरण्यासाठी हदलेयया जाहहरातीमध्ये पद क्रमाींक २ 
सियप ननदेिक  (चगरणीकार व ववदयुत) या पदाच्या ८ जागा व त्यासाठी रु १४००-२६०० 
वेतनशे्रणी दितववण्याींत आली होती. परींतु व्यवसाय सििण व रमासििण सींचालनालयामध्ये 
सियप ननदेिक (चगरणीकार व ववदयुत) लिा पदनामाची पदे लजस्तत्वात नव्हती तर 
चगरणीकार व्यवस्थापन लिी पदे लजस्तत्वात होती व त्याींची वेतनशे्रणी रु १४००-२३०० लिी 
आहे. सदर जाहहरातीनुसार सियप ननदेिक (चगरणीकार व ववदयुत) या पदावर ६ उमेदवाराींची 
ननवड करुन सिफारस केलेली होती.  
    त्यापैकी तत्कालीन उपसींचालकाींच्या हदनाींक १४.०३.१९९५ च्या आदेिानुसार सध्या ३ 
उमेदवार चगरणीकार व्यवस्थापन या पदावर कायतरत लसुन त्याींची वेतनशे्रणी रु १४००-२३०० 
लिी होती. ननवड झालेयया उमेदवाराींनी चगरणीकार व्यवस्थापन पदावरील ननयुक्तीच्या 
आदेिाच्या ल्ी व िती मान्य लसययाच े व आदेिामध्ये नमदू केलेयया सींस्थेमध्ये रुज ु
होण्याबाबत सींबींचधत सींस्थेच्या रमााचायाकंड ेरमानतज्ञापत्र हदले होत.े  त्यानुसार सींबींचधत उमेदवार 
चगरणीकार व्यवस्थापन पदावर रुजु झाले आहेत. ननयुक्तीच्या वेळी सदर उमेदवाराींनी 
कोणताही आिेप घेतलेला नाही व स्वेच्छेन े ननयुक्ती जस्वकारत लसययाबाबत हमीपत्र सलहून 
हदलेले आहे. 
(३) व (४) चगरणीकार व्यवस्थापन या पदावर कायतरत लसलेयया ३ कमतचाऱ् याींना सियप 
ननदेिक (ववजतींत्री) या पदावर समायोजजत करण्याींबाबतचा रमास्ताव ववभागामाफत त सामान्य 
रमािासन ववभाग व ववत्त ववभागास सादर करण्याींत आला लसता, सामान्य रमािासन ववभाग व 
ववत्त ववभागाने सदरहु रमास्ताव मान्य करता येत नसययाचे कळववले आहे. त्यामुळे या रमाकरणी 
पुढील कायतवाही करण्यात आलेली नाही. 

___________ 
  

नाशशि एमआयडीसी प्रादेशशि िायातलयातून उदयोजिाने सादर  
िेलेयाया नस्तीतील भूखांडाचे निाशे गहाळ झायायाबाबत 

  

(३४)  ८९०३९ (०४-०९-२०१७).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(शशडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नासिक एमआयडीसी रमाादेसिक कायातलयास एका उदयोजकान े एमआयडीसी रमाादेसिक 
कायातलयाकडून आलेयया पत्रानुसार इ-१ ते इ-४ या भूखींडाच्या पुनबांधणी करण्याकररता 
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त्याच्याकड ेलसलेयया कागदपत्राच्या हदनाींक १ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्या समुारास सादर 
केलेयया नस्तीतील कागदपत्र ेव नकाि ेगहाळ झाययाची तक्रार रमाादेसिक लचधकाऱ्याींनी सातापूर 
पोलीस स््ेिन, नासिक येथे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, यारमाकरणी िासनाने लचधक चौकिी केली आहे काय, 
(३) लसययास, चौकिीचे ननषकर्त काय आहेत व त्यानुसार सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-११-२०१७) :(१)  होय, 
     या रमाकरणी सातपुर पोलीस स््ेिनला रमााप्त तक्रारीवरुन वस्तु समसीींग रजजस््र नीं. 
७५५/२०१६ हद.२८/१०/२०१६ रोजी दाखल करण्यात आलेला आहे. 
(२) होय. 
(३) महाराषट्र औदयोचगक महामींडळाचे सातपुरा मधील भखुींड क्र. ई-१ ते ई-४ चे कागदपत्र 
भुमापक श्री.बकरे याींच्या ताब्यात लसताना कोणीतरी लज्ञात व्यक्तीने कायातलयाची पुवत 
परवानगी न घेता, स्वत: फायदयासाठी लथवा कोणालातरी फायदा व्हावा या उद्दिेान ेकोठेतरी 
लपवून ठेवून सरकारी दस्तऐवजचा गैरवापर केययारमाकरणी सातपुर पोलीस स््ेिन येथे गु.र.नीं. 
१२५/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ४०८, ४०९ रमामाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला लसून गुन्हयाचा 
तपास चाल ुआहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही.        

___________ 
  

शशफु सन-िृतीदवारे तरुण-तरुणीांची ददशाभलू िरण्यात येत असयायाबाबत 
  

(३५)  ८९०४७ (०४-०९-२०१७).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(शशडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सिफु सन-कृतीदवारे १८ ते २५ वर्े वयोग्ातील तरुण-तरुणीींना लश्लील मजकूर पाठवून 
तसेच लैंचगक भावना चाळववयया जातील व त्यातून तरुण-तरुणीींना व्यासभचारी मागातला लावनू 
त्याींची फसवणूक केययारमाकरणी मुींबई पोलीसाींच्या गुन्हे रमाक्ीकरण िाखेन ेहदनाींक २० एवरमाल, 
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास कारवाई केली, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, यारमाकरणी िासनाने लचधक चौकिी केली आहे काय, 
(३) लसययास, चौकिीत काय आढळून आले, त्यानुसार लिारमाकाराींना रमानतबींध घालण्याच्या 
दृष्ीने िासनान ेकोणती उपायोजनात्मक कायतवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व  (३) सदर गुन्हयातील क्रफयातदीच्या मुली तसेच, इतर १८ ते २५ वयोग्ातील मुला-
मुलीींना आरोपीने ननमातण केलेयया सिफु सन-कृती नावाच्या वबे पेज व्दारे इीं्रने्च्या 
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माध्यमातून लजश्लल साहहत्य व स्त्री-पुरुर् िारीरीक सींबींध दितववणारे लेख व चचत्र े दाखवनू 
जाळ्यात ओढले. आरोपीने स्वत:ला सेक्र्री जनरल ऑफ नॅिनल हयुमन राई् कौजन्सल या 
पदावर लसययाच,े रमाववण गाींधी लॉ कॉलेज, मुींबई येथ े जव्हजीह्ींग फॅकय्ी लसययाच ेतसेच, 
मानोसोपचार तज्ञ व मेडीकल रमाक््ीिनर नसताींनाही तसे लसययाचे भासवून फसवणूक केली 
आहे. 
      यानुर्ींगान ेमालाड पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. १६०/१७ भा.दीं.वव. कलम २९२, ३२८, ३७०, 
४२० सह कलम ६७, ६७ (ल) माहहती व तींत्रज्ञान लचधननयम २००८ रमामाणे गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. सदरचा गुन्हा पुढील तपासकामी कि-९, गु.रमा.िा., गुन्हे लन्वेर्ण 
ववभागाकड ेगु.र.क्र. १६/१७ रमामाण ेवगत करण्यात आला आहे. 
     नमूद गुन्हयातील आरोपीववरुध्द मा. न्यायालयात दोर्ारोपपत्र सादर करण्यात आले 
लसून गुन्हा न्यायरमाववषठ आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
मुांबईतील वाांदे्र बी.ज.े रस्त्यावरील बॅनडस्टॅण्ड , गणेश नगरात छेडछाडीचा जाब ववचारयायाच्या 

रागातून एिा िुटुांबातील दोन मदहलाांसह मलुीला पेटववयायाबाबत 
  

(३६)  ८९४१३ (०४-०९-२०१७).   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वाींदे्र बी.जे. रस्त्यावरील बॅन्डस््ॅण्ड, गणेि नगरात छेडछाडीचा जाब 
ववचारययाच्या रागातनू तेथे राहणा-या एका कु्ुींबातील दोन महहलाींसह मुलीला पेट्रोल ओतनू 
त्याींना पे्वून हदययाची बाब हदनाींक १५ एवरमाल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदितनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, सदर रमाकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) लसययास, चौकिीच े ननषकर्त काय आहेत व तदनुसार आरोपीींवर गुन्हा दाखल करून 
दोर्ीींवर कोणती कारवाई  करण्यात आली या येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व  (३) सदर रमाकरणी आरोपीववरुध्द बाींद्रा पोलीस ठाणे येथ ेगु.र.क्र. १५६/२०१७, भा. दीं. 
वव. कलम ३०७, ३२६(ल), ३०२ लन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. नमुद गुन्हयातील 
आरोपीववरुध्द मा.न्यायालयामध्ये दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले लसुन सदर गुन्हा 
न्यायरमाववषठ आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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शासिीय िमतचा-याांची स् वतचच् या मालिीची सदननिा असतानाही 
 शासिीय वसाहतीतील घरे ररक्त िरीत नसयायाबाबत 

  

(३७)  ८९५७० (०४-०९-२०१७).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनाच्या कमतचा-याींना राहण्याची व्यवस्था नसययास िासकीय वसाहतीत तात्पुरती 
राहण्याची व्यवस्था िासनामाफंत करण्यात येते, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, काही कमतचा-याींनी गहृकजत घेवून स्वतःच्या मालकीच्या सदननका घेतयया 
लसूनही त्याींनी िासकीय वसाहतीतील घर ररक्त केलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसययास, त्यामुळे नव्यान ेकततव्यावर येणा-या कमतचा-याींना िासकीय ननवासस्थानात घर 
उपलब्ध होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) लसययास, यासींदभातत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(५) लसययास, चौकिीत काय आढळून आले वा त्यानुर्ींगान ेिासनाने कोणती कायतवाही केली  
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसययास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१७) :(१) नाही. तथावप बहृन्मुींबईतील िासकीय कायातलयात 
कायतरत लसलेयया कमतचा-यास िासन सेवेत क्रकीं वा बहृन्मुींबई कायतरत लसेपयतं यापकैी जो 
लगोदरचा हदनाींक लसेल त्या हदनाींकापयतंच्या कालावधीकरीता िासकीय ननवासस्थान वा्प 
करण्यात येते. 
(२) बहृन्मुींबईतील कायातलयात कायतरत कमतचा-याींना त्याींच ेगे्रड वेतन ववचारात घेऊन लनुजे्ञय 
िेत्रफळाचे िासकीय ननवासस्थान वा्प केले जात.े एखादया कमतचा-याचे त्याला गे्रड 
वेतनानुसार लनुजे्ञय लसलेयया िेत्रफळापेिा कमी िेत्रफळाच े स्वत:च्या मालकीचे घर लसले 
तर त्याला िासकीय ननवासस्थान लनुजे्ञय आहे. तथावप लनुजे्ञय िेत्रफळापेिा स्वत:च्या 
मालकीचे मोठ्या िेत्रफळाचे घर लसययास व सदर बाब िासनाच्या ननदितनास आययास सदर 
कमतचा-यावर ननषकासनाची कारवाई करण्यात येते. 
(३) हे खरे नाही. 
(४), (५) व (६) रमाश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्य शासनाच्या सेवेतील आरक्षक्षत पदाांसाठी बबगर मागासवगीय उमेदवाराांमधून  
ननयुक्त्या िरण्याचा घेण्यात आलेला ननणतय 

  

(३८)  ९०१०९ (०४-०९-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), श्री.नरेंद्र पवार (ियायाण पश्श्चम), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य िासनाच्या सेवेतील लनुसूचचत जाती, लनुसूचचत जमाती व लन्य घ्काींसाठी राखीव 
ठेवलेयया जागा बबगर मागासवगाततील उमेदवाराींमधून भरण्यात येऊ नयेत लिी सन २००१ 
मध्ये केलेयया आरिण कायदयाच्या कलम ४(२) मध्ये तरतूद करण्यात आलेली लसताना 
त्याचे उयलींघन करुन आरक्षित पदाींसाठी मागासवगींयामधून उमदेवार उपलब्ध न झाययास 
लिा जागा ररक्त न ठेवता त्या खुयया रमावगाततील उमेदवाराींमधून ननयुक्त्या करुन भरण्याचा 
ननणतय सामान्य रमािासन ववभागाने हदनाींक २९ म,े २०१७ रोजी वा त्या समुारास घेतलेला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, लनुसूचचत जाती, लनुसूचचत जमाती व लन्य घ्काींसाठी िासकीयाननम 
िासकीय सेवाींमध्ये घ्नात्मक व कायदेिीर तरतुदीींनसुार लसलेले आरिण लबाचधत न ठेवता 
त्यात िासन ननणतयादवारे बेकायदेिीरपणे बदल करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) लसययास, सामान्य रमािासन ववभागाच्या उक्त िासन ननणतयानुसार िासकीयाननम 
िासकीय सेवाींमध्ये लसलेयया घ्नात्मक व कायदेिीर आरिणात िासन ननणतयान े बदल 
केययामुळे लनुसूचचत जाती, लनसुूचचत जमाती व लन्य घ्क याींना त्याींच्या हक्काींपासून 
वींचचत रहावे लागणार लसययामुळे उक्त िासन ननणतय रद्द करुन आरिणाची तरतूद आबाचधत 
ठेवण्याच्यादृष्ीन ेकोणती कायतवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१७) :(१) व (२) छो्या सींवगाततील  मागासवगीयाींकररता 
आरक्षित पदे भरण्याबाबत, सवत  मागासवगीयाींना समान सींधी उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्ीन े
तसेच घ्नात्मक व कायदेिीर तरतुदीींच े पालन करुन मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद 
खींडपीठाने हद. ९ म,े२०१३ रोजी हदलेयया ननणतयास लनुसरुन  आरिण लचधननयम २००१ िी  
सुसींगत लिी कायतपध्दती सामान्य रमािासन ववभाग, िासन पररपत्रक हद.२९ मे,२०१७ लन्वये 
ववहहत करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ज्यावेळी बबींदनुामावलीच्या क्रमवारीनुसार ववसिष् 
मागास रमावगातचा उमेदवार उपलब्ध होत नसेल, लिा वेळी रमािासकीय दृष्या कामकाज 
सुरळीत चालण्यासाठी सदर पद त्या ववसिष् रमावगातसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात लनारक्षित करुन 
ते सेवाजेषठ उमेदवाराींमधून (मागासवगीय ाखुला)  तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याची तरतुद 
आहे.  
(३) ज्यावेळी सवत मागास रमावगातसाठी केवळ एकच पद उपलब्ध होते लिा वेळी सवत मागास 
रमावगांना रमानतननधीत्व देण्याच्या दृष्ीने, आरिण लचधननयम २००१ मधील कलम ६(१) मधील 
तरतुदीनुसार बबींदनुामावलीच्या क्रमवारीनुसार पद लदलाबदलीने भरण्याबाबतची तरतुद मा.उच्च 
न्यायालय,औरींगाबाद खींडपीठान ेहदलेयया ननणतयानसुार सदर िासन पररपत्रकामध्ये आहे.   या 
तरतुदीनुसार सवत मागास रमावगांना समान सींधी समळणार लसययामुळे   लनुसूचचत जाती -
जमाती व लन्य घ्क याींना त्याींच्या हक्काींपासून वींचचत रहावे लागणार नाही.  त्यामुळे सदर 
िासन पररपत्रक रद्द करण्याचा रमाश्न उद् ावत नाही.  
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यात ध्वनी प्रदषुण रोखण्यासाठी सक्षमपण ेिारवाई िरण्याबाबत 
  

(३९)  ९०१३० (०४-०९-२०१७).   श्री.नसीम खान (चाांददवली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पोलीस ठाण्यात ध्वनी रमादरू्णावर ननयींत्रण ठेवण्यासाठी ध्वनी मापन यींत्र ेहदली 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, राज्यातील पोलीस ठाण्यातून ध्वनी रमादरू्णाववरोधात लत्ययप कारवाई होत 
लसययाची माहहती माहे एवरमाल-२०१७ मध्ये वा त्यादरमयान  ननदितनास आले आहे,  हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) लसययास, मुींबई िहरात ११३६ ध्वनी रमादरू्णाबाबत तक्रारी करुनही केवळ २७ रमाकरणात 
गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) लसययास,राज्यात ध्वनी रमादरू्ण रोखण्यासाठी सिमपणे कारवाई करण्याबाबत 
िासनस्तरावरून कोणती उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसययास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-१०-२०१७) :(१) होय हे खरे आहे, 
(२) हद.०१.०१.२०१७ त ेहद.३१.०३.२०१७ या कालावधीत राज्यात ध्वनी रमादरु्णा ववरोधात ४६५१ 
तक्रारी रमााप्त झायया होत्या. त्यापैकी २८६ तक्रारीमध्ये तथ्य आढळुन आययान े ध्वनीरमादरु्ण 
ननयम २००० व पयातवरण सींरिण लचधननयम कायदा १९८६ लन्वये गुन्हे दाखल करण्यात 
आले आहेत. 
(३) होय खरे आहे. 
(४) ध्वनी रमादरु्णामळेु नागरीकाींच्या आरोग्याींवर होणा-या लननष् पररणामाींना आळा 
घालण्यासाठी ध्वनी रमादरु्ण ननयींत्रण ननयम, २००० व पयातवरण सींरिण लचधननयम, १९८६ 
याबाबत रमाभावीपणे लमलबजावणी करण्याकरीता सवत पोलीस कायातलयाींना ननदेि देण्यात आले 
आहे. ध्वनी रमादरु्णामुळे होणा-या पररणामाींबाबत ध्वनी रमादरु्ण कायदयातील सििेबाबत 
कायदयातील तरतूदी बाबतची माहहती देण्यासाठी िाळा ा महाववदयालयाींमध्ये चचात सत्र ा 
व्याख्यान आयोजजत करण्याबाबत सुचना देण्यात आयया आहेत.  Anti Honking Drive 
रमात्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सुरु करण्याबाबत तसेच वाहनाींच्या हॉनतमुळे ध्वनी रमादरु्ण 
करणा-या व्यक्तीींववरुध्द कारवाई करण्याच्या सुचना देण्यात आयया आहेत. ्ॅक्सी व ररिा 
युननयन तसचे खाजगी वाहनचालक याींच्यासोबत  सींयुक्त कायत िाळा आयोजजत करुन ध्वनी 
रमादरु्णाबाबत जागरुकता ननमातण करण्याबाबत सुचना देण्यात आयया आहेत. रात्रीच्या वळेेस 
रेस लावणा-या मो्ार सायकल स्वाराींववरुध्द रमानतबींधात्मक कारवाई करण्याबाबत सुचचत 
करण्यात आले आहे. 
(५) रमाश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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औरांगाबाद महानगरपाशलिेतील शहरी पायाभूत सुववधा वविास योजनेंतगतत (UIDSSMT) 
मल:ननसरण व्यवस्था भूशमगत गटार अदयावत िरण्याच्या िामाबाबत 

  

(४०)  ९०६०४ (२३-०८-२०१७).   श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद पूवत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद महानगरपासलकेला लहान व मध्यम िहराींसाठी िहरी पायाभूत सुववधा ववकास 
योजनेंतगतत (UIDSSMT) कें द्र िासनाकडून मल:ननसरण व्यवस्था भूसमगत ग्ार लदयावत 
करण्यासाठी ननधी िासनाच्या हमीवर रमााप्त झाला व याबाबतची कामे जवळपास पूणत झाली 
आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, या रमाकयपाींतगतत िासनाकड े जो लहवाल सादर केला त्यामध्ये नाययावरील 
नतक्रमणे,  एस.्ी.पी. कररता जागा ई. त्रु्ी लपवनू ठेवून त्याचा उयलेख रमाकयप लहवालात 
नसययान ेत्यामळेु रमाकयप लहवालानुसार या रमाकयपाचे काम होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसययास, रमात्यि काम सरुू करतेवेळी रमाकयप लहवालाबाबत उच्च स्तरीय ताींबत्रक 
ववर्याच्या सींस्थमेाफत त छाननी करण्यात आली होती काय, 
(४) लसययास, िासन ननणतयानसुार आिा रमाकयपाच े ताींबत्रकदृषटया सिम सींस्थेमाफत त लेखा 
परीिण होणे आवश्यक आहे तसेच आचथतकदृषटया सिम सींस्थमेाफत त लेखा परीिण होण े
आवश्यक लसून या रमाकयपाकररता दोन्ही लेखापरीिण झाली आहेत काय, 
(५) लसययास, या रमाकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार पुढे काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे नसययास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१७) :(१) लींित: खरे आहे. 
• कें द्र िासन पुरस्कृत यआुयडीएसएसएम्ी योजन े लींतगतत रु.३६५.६९ को्ीची औरींगाबाद 
िहर भूसमगत ग्ार योजना मींजूर आहे. 
• सदर रमाकयपासाठी कें द्र व राज्य िासन हहश्याचा रु.२९२.५५ को्ी ननधी महानगरपासलकेस 
ववतरीत केला आहे.  
• औरींगाबाद महानगरपासलकेने त्याींच्या हहश्यापैकी रु.१८.२८ को्ी ननधी उभा केला आहे.  
• लिा रमाकारे औरींगाबाद महानगरपासलकेकड ेएकूण रमााप्त रु.३१०.८३ को्ी ननधीपकैी रु.२४५.६७ 
को्ी खचत झाला लसून रमाकयपाच े७०% काम पूणत झाले आहे. 
(२) रमाकयपाींतगतत समाववष् कामाींच्या रमात्यि स्थळाींवर काम करताींना उपाींगाींच्या जागाींमध्ये 
बदल झालेला आहे.  तथावप,  सदर बदल मींजूर रकमेच्या मयातदेत लसययाबाबत औरींगाबाद 
महानगरपासलकेने कळववलेले आहे. 
(३), (४) व (५) • कें द्र िासनाच्या यआुयडीएसएसएम्ी योजनचे्या मागतदितक सूचननेुसार 
रमाकयपाचा ववस्ततृ लहवाल कें द्रीय सावतजननक आरोग्य आणण पयातवरण लसभयाींबत्रकी सींघ्ना 
(सीपीएचईईओ) याींच्याकडून तसचे महाराषट्र जीवन रमााचधकरण, आय.आय.्ी. मुींबई व मुींबई 
महानगपासलकेच्या वरीषठ ताींबत्रक लचधकाऱ्याींकडून तपासून घेण्यात आला आहे. 
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• रमाकयपाच्या रेखाचचत्राींस आय.आय.्ी. मुींबई व रुरकी याींची मान्यता समळाययानींतरच रमात्यि 
कामास औरींगाबाद महानगपासलकेमाफत त्  करण्यात आली आहे. 
• कें द्र िासनाच्या युआयडीएसएसएम्ी योजनेच्या मागतदितक सूचनेनुसार रमाकयपासाठी स्वतींत्र 
रमाकयप व्यवस्थापन सयलागार ननयुक्त करण्यात आला लसून रमाकयपाच्या कामाींवर 
त्याींच्याकडून ननयसमत देखरेख व तपासणी करण्यात येत.े 
• रमाकयपाचे ताींबत्रक लेखापररिण व तपासणी िासक्रकय लसभयाींबत्रकी महाववदयालय, औरींगाबाद 
व ऑडी्रजनरल, नागपूर याींच्याकडून वेळोवेळी करण्यात येत.े 

___________ 
  

स्वतांत्र्य सैननिाांच्या ननवतृ्ती वेतनाची प्रिरणे मागी लावण्याबाबत 
  

(४१)  ९०६१६ (१२-०९-२०१७).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स्वतींत्र्य सैननक महणून िासन दरबारी मानसन्मान समळावा ननवतृ्ती वेतन समळाव ेयासाठी 
बोगस कागदपत्र े सादर करण्याच े रमाकार मागील काही वर्ातत वाढले लसययाच े हदनाींक २४ 
एवरमाल, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननदितनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) लसययास, ननकर्ात बसत नसययान ेसुमारे चार ते पाच हजार स्वतींत्र्य सैननकाींची ननवतृ्ती 
वेतनाची रमाकरणे नामींजूर करण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसययास, िासनाने सदर रमाकरणाींची पडताळणी करुन स्वातींत्र्य सैननकाींचे ननवतृ्ती 
वेतनाची रमाकरणे मागी लावण्याबाबत कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१७) :(१) स्वातींत्र्य सैननक ननवतृ्तीवेतन समळण्यासाठी 
लजतदाराींनी बोगस कागदपत्र े सादर केली लसययाचे वळेोवेळी िासनाच्या ननदितनास आलेले 
आहे.  
     िासन ननणतय हदनाींक २०.०४.२०१७ लन्वये सींबींधीत महसूली ववभागाच ेआयुक्त याींच्या 
स्तरावर तपासणी ससमती नेमण्यात आली लसून सदर ससमतीमाफत त स्वातींत्र्यसैननक 
ननवतृ्तीवेतनाकररता रमााप्त रमास्तावाींची छाननी करून िासनास लहवाल सादर केला जातो. 
(२) िासन ननणतय हद. ४.०७.१९९५ नुसार (ल) तुरुीं गवास झालेले स्वातींत्र्यसैननक, (आ) पकड 
वॉरीं् ननघाययामुळे फरारी राहहलेले स्वातींत्र्य सैननक, (इ) भूसमगत स्वातींत्र्य सैननक आणण (ई) 
गोवा मुक्ती सींग्रामात सहभागी झालेले स्वातींत्र्यसैननक याींनी ननवतृ्तीवेतन समळण्यासाठी 
कोणते पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे, हे ववहहत करण्यात आलेले आहे.  
     या िासन ननणतयान्वये ववहहत ननकर्ाींची पूततता ज्या लजतदाराींच्या बाबतीत होत नाही 
लिा लजतदाराींच ेलजत सन १९९६ पासून आतापयतंच्या कालावधीत नामींजूर करण्यात आलेले 
आहेत. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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होमगाडतच्या भरती प्रकक्रयेत मोठ्या प्रमाणात झालेला गैरप्रिार 
  

(४२)  ९१२३० (०४-०९-२०१७).   डॉ.सुश्जत शमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) होमगाडतच्या माहे जुल,ै २०१६ मध्ये वा त्यादरमयान झालेयया भरती रमाक्रक्रयेत मोठ्या 
रमामाणात गैररमाकार झाययाबाबतची वररषठ पातळीवरील सरुू लसलेली चौकिी पूणत झाली आहे 
काय, 

(२) लसययास, या चौकिीत काय आढळून आले,  
(३) तदनुसार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही, तथावप, होमगाडत नोंदणीबाबत रमााप्त 
झालेयया तक्रारीच्या लनुर्ींगान े लपर पोलीस लचधिक, भींडारा याींनी हदलेयया चौकिी 
लहवालानसुार माहे जुल,ै २०१६ मध्ये झालेयया भरती रमाक्रीयेत कोणताही गैररमाकार झालेला 
नाही.  
(२), (३) व (४) रमाश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई आणण ठाणे पोशलसाांच्या अधधिृत श्व्टटर अिाऊां ट वर प्राप्त होणाऱ्या  
ध्वनीप्रदषूणाच्या तक्रारीांच ेननरािरण िरण्याबाबत  

  

(४३)  ९१२९३ (०४-०९-२०१७).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई आणण ठाणे पोसलसाींच े लचधकृत टवव्र लकाऊीं ् हे ध्वनीरमादरू्णाच्या तक्रारीींसाठी 
रमाससध्द लसून या तक्रारीींची दखल घेऊन त्यावर कारवाई केली जात लसययाच े हदनाींक १४ 
एवरमाल, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननदितनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, ध्वनीरमादरू्णाबाबत पोलीस ठाण्यात तक्रारी केययास तक्रारीची िहाननिा 
करण्यासाठी पोलीस गेले लसता पोलीस हदसताचिणी आवाज बींद केला जात लसययाच े
ननदितनास येत ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसययास, याबाबत िासनाने उपाययोजना करण्याबाबत कोणती कायतवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) नागरीकाींदवारे जव्््रवर ध्वनीरमादरु्णाची 
तक्रार रमााप्त होताच ती मुख्य  ननयींत्रण किामाफत त सींबींधीत पोलीस ठाण्यास कळववण्यात येत.े 
ध्वनीिेपक चाल ूलसययाचे आढळुन आययास सींबींधीत पोलीस ठाण्यामाफत त पयातवरण सींरिण 
लचधननयम, १९८६ व ध्वनी रमादरु्ण (ववननयमन व ननयींत्रण) ननयम, २००० मधील तरतूदीींच्या 
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लनुर्ींगान े कारवाई करण्यात येत.े ध्वनी रमादरु्ण ननयमान्वये सन २०१६ मध्ये २३२ तसेच 
जानेवारी ते ऑगस््, २०१७ या कालावधीत ४५३ लिा एकुण  ६८५ कारवाया करण्यात आयया 
आहेत. तक्रारी रमााप्त झाययास कायतरमाणाली (S.O.P.) रमामाण ेकायतवाही करण्यात येत.े मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई याींनी हदलेयया आदेिान्वये ध्वनी रमादरु्ण ननयमाींची रमाभावी लींमलबजावणी 
होण्याकरीता बहृन्मुींबई पोलीस आयुक्तालय पररिेत्राकरीता ५ सननयींत्रण ससमत्या स्थापन 
करण्यात आयया आहेत. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

महात्मा गाांधी तांटामुक्त गाव मोदहम लोिप्रनतननधी व अधधिाऱ्याांच्या  
दलुतक्षामुळे राबववण्यात येत असलेयाया अडचणी  

  

(४४)  ९१५७३ (०४-०९-२०१७).   श्री.नारायण िुचे (बदनापूर), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महात्मा गाींधी तीं्ामुक्त गाव मोहहम लोकरमानतननधी व लचधका-याींच्या दलुतिामुळे  
राबववण्यास लडचणी येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर मोहहमेच्या बैठका, कायतिाळा, घेण्यात येत नसुन पोलीस लचधकारीही याकड े
लि देत नाहहत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसययास, महात्मा गाींधी ती्ं ामुक्त गाव मोहीम सिम करण्याबाबत िासनान े कोणती 
कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) रमाश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य सुवणत जयांती नगरोत्थान महाशभयानाच्या स्थायी आदेशाबाबत 
  

(४५)  ९१८२५ (२३-०८-२०१७).   श्री.राजाभाऊ (पराग) वाज े (शसननर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र राज्य सुवणत जयींती नगरोत्थान महासभयानाच्या स्थायी आदेिात सुधारणा करून 
नवीन ननयमाींनुसार नागरी स्वराज्य सींस्थाींनी रमास्ताव नगर पररर्द सींचालनालयाकड े सादर 
करण्यापूवी सिम ताींबत्रक रमााचधकाऱ्याकडून पूणत ताींबत्रक मान्यता घेणे बींधनकारक केले 
लसययाच ेमाहे जून,२०१७ वा त्या दरमयान ननदितनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) लसययास, सदर रमास्तावाची ताींबत्रक मान्यता घेताना स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींनी सिम 
रमााचधकाऱ्यास एकूण रमाकयप खचातच्या १.५% रक्कम देण े बींधनकारक आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) लसययास, स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींची आचथतक पररजस्थती पाहता ताींबत्रक मान्यता घेताना 
दयावी लागणारी १.५% रक्कम भरणे िक्य नसययान े सदर रमास्तावास पूवीरमामाणेच ताींबत्रक 
सहमती घेऊन ताींबत्रक व रमािासकीय मान्यतसेाठी नगर पररर्द सींचालनालयाकड े सादर 
करण्यास परवानगी समळणेबाबत सींबींचधत लोकरमानतननधीींनी हदनाींक २० जून, २०१७ वा त्या 
सुमारास लेखी पत्रादवारे मा. मखु्यमींत्री याींचेकड ेमागणी केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) लसययास, स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींवरील १.५% रक्कम कमी करून त्यास हदलासा 
देणेबाबत िासनाने काय कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसययास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१७) :(१) महाराषट्र राज्य सुवणत जयींती नगरोत्थान 
महासभयानात रमास्ताववत रमाकयपाच्या सववस्तर रमाकयप लहवाल नगरपररर्द रमािासन 
सींचालनालयाकड ेसादर करण्यापूवी सिम  ताींबत्रक रमााचधकरणाची पवूत ताींबत्रक मान्यता घेण्याच े
हद.२४.५.२०१७ च्या िासन ननणतयान्वये बींधनकारक करण्यात आले आहे, हे खरे आहे. 
(२) महाराषट्र जीवन रमााचधकरणाच्या धोरणात्मक ननणतयानुसार रमाकयपाींच्या ताींबत्रक मान्यतेसाठी 
रमाकयप खचातच्या १ % रक्कम ताींबत्रक तपासणी फी आकारण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे. 
(३) होय हे खरे आहे. 
(४) व (५) सदर रमाकयपाच्या ताींबत्रक मान्यतेसाठी महाराषट्र जीवन रमाचधकरणाच्या धोरणात्मक 
ननणतयानुसार आकारण्यात येणारे ताींबत्रक मान्यता िुयक सींबींचधत नागरी स्थाननक स्वराज्य 
सींस्थेने लदा करणे क्रमरमााप्त आहे. 

___________ 
  

गोरेगाव (ता.सेनगाव, श्ज.दहांगोली) या दठिाणी गूढीपाडव्याच्या  
ददवशी गैरिानूनी माांस ववक्री झायायाबाबत 

  

(४६)  ९२२९४ (०४-०९-२०१७).   श्री.तानाजी मुटिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाव (ता.सनेगाव, जज.हहींगोली) या हठकाणी गूढीपाडव्याच्या हदविी गैरकानूनी माींस 
ववक्री झाययामुळे तेथील समाज बाींधवाच्या भावना दखुावयया लसययाच े माहे माचत, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरमयान ननदितनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, लिा गींभीर रमाश्नाबाबत पोलीस रमािासनान ेजाणीवपवूतक दलूति केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) लसययास, याबाबत िासनान ेकोणती कायतवाही केली व करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) गुढीपाडव्याच्या हदवसी गैरकानुनी माींस ववक्री बाबत कोणतीही तक्रार रमााप्त झाली 
नसययामळेु कायतवाही करण्यात आली नाही. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई उपनगरातील िाांददवली येथ ेठािूर िॉम्प्लेक्स भागात  
ववशाल बनिर याांचे अपघातात झालेले ननधन 

  

(४७)  ९२४५० (०४-०९-२०१७).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील काींहदवली येथ े ठाकूर कॉमप्लेक्स भागात हदनाींक १० माचत ,२०१७ 
रोजी  वा त्यासुमारास वविाल बनकर याींच्या मो्ारसायकलला पाठीमागून एका मो्रकारन े
धडक हदययाने त्याींचे ननधन झाययारमाकरणी समतानगर पोलीस ठाणे येथे तक्रार दाखल 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, सदर रमाकरणी लदयापही एकाही आरोपीला ल्क करण्यात आली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) लसययास, यारमाकरणी आरोपीला ल्क केली लसययास त्याींचेवर कोणत्या कलमान्वये 
कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसय यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) मुींबई उपनगरातील काींहदवली येथील ठाकूर कॉमप्लेक्स भागात वविाल बनकर 
याींच्या मो्ारसायकलला पाठीमागून एका मो्रकारने धडक हदययान े झालेयया मतृ्यू बाबत 
समतानगर पेालीस ठाणे येथे लपमतृ्यू नोंद क्र. ३५/१७ सी.आर.पी.सी. कलम १७४ रमामाण े
गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. त्यानींतर घ्ना स्थळावरील सी.सी. ्ी.व्ही. फु्ेजची 
तपासणी केली लसता एका पाींढऱ्या रींगाच्या लनोळखी मो्ारकार चालकान े धडक देऊन 
त्याच्या ताब्यातील मो्ारकार ननषकाळजीपण,े भरधाव वेगाने चालवून मयत याच्या मतृ्यूस 
कारणीभूत झाययाने व सदर हठकाणावरुन पळून गेययान े लज्ञात आरोपीववरुध्द समतानगर 
पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. १११/१७ भा.दीं.वव. कलम २७९, ३०४ (ल) सह कलम १३४ (ल) (ब), 
१८४ मो्ार वाहन कायदा लन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
     सदर गुन्हयातील गाडीच्या रमााप्त ससरीजवरुन ताडदेव आर.्ी.ओ. कायातलयामध्ये नोंद 
लसलेयया गाड्याींची यादी मागववण्यात आली लसून सदर यादीमधील गाडी क्रमाींकाच े
मालकाचा िोध घेवून त्याच्याकड ेगुन्हयाबाबत तपास करण्यात येत आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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वधात श्जया्यातील दहांगणघाट व समुद्रपूर तालुक्यातील बहुताांशी  
शासिीय िायातलयाांत िमतचाऱ् याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(४८)  ९२४७३ (०४-०९-२०१७).   श्री.प्रभुदास शभलाविेर (मेळघाट) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वधात जजयहयातील हहींगणघा् व समुद्रपूर तालुक्यातील बहुताींिी िासकीय कायातलयाींमध्ये 
कमतचा-याींची कमतरता लसययान े नागररकाींच्या कामाींमध्ये लत्यींत हदरींगाई व लडचणी येत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, उक्त दोन्ही तालकु्याींतील ररक्त पदे भरण्याकरीता िासनाने कोणती  कायतवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१७) :(१) वधात जजयहयातील हहींगणघा् व समुद्रपूर या 
तालुक्याींतील िासकीय कायातलयाींमध्ये काही रमामाणात पदे ररक्त आहेत.  मात्र या 
कायातलयाींतील उपलब्ध लचधकारीाकमतचाऱ्याींच्या माध्यमातून लनतररक्त वेळेत दैनींहदन 
कामकाजाचा ननप्ारा करण्यात येतो. 
(२) उक्त दोन्ही तालुक्याींमधील िासकीय कायातलयातील ररक्त पदे भरण्याच्या दृष्ीन ेराज्य 
िासनाच्या रमाचसलत धोरणानुसारा कायतपध्दतीनुसार कायतवाही करण्याच्या सूचना जजयहाचधकारी, 
वधात तसचे सींबींचधत मींत्रालयीन रमािासकीय ववभागाींना देण्यात आयया आहेत. 
(३) रमाश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील राज्य सरिारी िमतचारी, अधधिारी, शशक्षि व शशक्षिेतर 
िमतचा-याांच्या मागण्याबाबत 

  

(४९)  ९३०४७ (०४-०९-२०१७).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील राज्य सरकारी कमतचारी, लचधकारी, सििक व सििकेतर कमतचा-याींनी आपयया 
मागण्यासाठी हदनाींक १२ ते १४  जुलै, २०१७ या कालावधीत  सींपावर जाण्याचा इिारा 
िासनाला माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरमयान हदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, त्याींच्या मागण्याींच ेस्वरूप काय आहे,  
(३) लसययास, त्यासींबींधात िासनाची भूसमका काय आहे व त्यानुसार सदरहू मागण्या पुणत 
करण्याबाबत िासनान ेकोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१७) :(१) होय. 
(२) व (३) राज्यातील, िासकीय,ननमिासकीय कमतचारी, चतुथतशे्रणी कमतचारी, सििक याींच्या 
ववववध मागण्याींचा समावेि होता. रास्त स्वरुपातील मागण्या िासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) रमाश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

पराांडा (श्ज.उस्मानाबाद) ववधानसभा मतदार सांघातील अवैध  
धांदयामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झायायाबाबत 

  

(५०)  ९३२६० (०४-०९-२०१७).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पराींडा ववधानसभा मतदार सींघामध्ये (जज.उस्मानाबाद) पोलीस रमािासनाच्या हेतूपुरस्सर 
दलुतिामुळे लवैध धींदे मोठ्या रमामाणावर चालु आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) लसययास, या लवैध धींदयाच्या दषुपररणामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा रमाश्न वारींवार ननमातण 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) लसययास, सदरील सवत लवधै धींदे तात्काळ बींद करण्यात यावे लिी मागणी स्थाननक 
लोकरमानतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री व पोलीस लचधिक उस्मानाबाद याींना माहे एवरमाल,२०१७ मध्ये 
वा त्यादरमयान तसेच वारींवार लेखी ननवेदनादवारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) लसययास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(५) लसययास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार सदरील लवैध धींदे बींद करण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसययास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-११-२०१७) :(१) व (२) खरे नाही. 
(३), (४) व (५) होय. 
     मा.लोकरमानतननधीींच्या लजातची चौकिी करण्यात आलेली आहे. पराींडा मतदार सींघातील 
लवैध धींदयाींना आळा घालण्याच्या दृष्ीन ेया धींदयाींवर कारवाई करुन ननषपन्न आरोपीींववरुध्द 
रमानतबींधक कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
त्याबाबतची माहीती खालीलरमामाण ेआहे. 
ल) 
क्र. रमाकार केसेस आरोपी जप्तमाल 
०१ मुींबई दारुबींदी कायदा १८१ १८६ १२,२९,२९१ा- 
०२ मुींबई जुगार कायदा ३१ ३२ ७८,६४५ा- 

ब) 
क्र. रमाकार केसेस आरोपी 
०१ कलम १०७ दींरमासीं. रमामाण े ४४७ ९९६ 
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०२ कलम १०९ दींरमासीं. रमामाण े ९ ९ 
०३ कलम ११० दींरमासीं. रमामाण े १६ २५ 
०४ कलम ९३ मुींबई दारुबींदी कायदा १७ १७ 
०५ कलम १२२  ०३ ०३ 
०६ कलम १४४ दींरमासीं १७ १७ 

क) 
क्र. रमाकार केसेस आरोपी 
०१ लवैध रमावािी वाहतुक २८ १९,००० 
०२ 
 

मो्ार वाहन कायदयाचे इतर 
कलमा रमामाण े

११५० ८८,१८४ 
 

(६) ववलींब झालेला नाही.  
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


