
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४१८ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मौज ेजाांबा (ता.मोहाडी, जज.भांडारा) येथील गावठाण् याची हद व वािववण् याबाबत 
  

(१)  ५४०० (०४-०४-२०१५).   श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय मदत व प नववसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज ेजाींबा (ता.मोहाडी, जज.भींडारा) येथील गावठाण् याची हद्द वाढववण् याबाबत मागील नोन 
वर्ाापासून कायावाही सुरु असूनही सनरहू गावाची हद्द वाढववण् याबाबत अयायापी कोीतीच 
कायावाही करण् यात ीली नस याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या नरम्यान नननर्ानास 
ीले, हे खरे ीहे काय, 

(२) अस यास, सनरहू गावाच् या गावठाीाची हद्द वाढववण् याबाबत मागील नोन वर्ाापासून 
दनरींगाई करीाऱ्या अधिकाऱ् याींवर र्ासनाने कोीती कायावाही केली वा करण् यात येत ीहे, 
(३) नस यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 

 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०३-२०१८) : (१), (२), (३) हे खरे नाही. मौजा जाींब (ता.मोहाडी, 
जज.भींडारा) येथील गावठाीाची हद्द वाढववण्याबाबत प्रस्ताव उपववभागीय अधिकारी, तुमसर 
याींच े दननाींक १९.०६.२०१४ च े पत्रान्वये जजहाधिकारी कायाालयास प्राप्त झाले ीहे. सनर 
प्रस्तावात त्रुट्या असयान े गावठाीाची हद्द वाढववण्याबाबतच े प्रस्ताव ीके्षपाची पूताता 
करीेबाबत जजहा अधिक्षक भूमी अभभलेख, भींडारा याींना पाठववण्यात ीले. तयानींतर मौजा 
जाींब येथील गावठाीाची हद्दवाढीबाबत महाराषर जमीन महसूल अधिननयम १९६६ चे कलम 
१२२ अन्वये दननाींक ७.१२.२०१७ रोजी जजहाधिकारी याींनी मान्यता प्रनान केलेली ीहे. 
त्याबाबत, अधिसूचना प्रभसध्न करण्यात ीली ीहे.  
       सनरील प्रस्ताव सनोर् व ताींत्रत्रकदृषट्या पररपूीा नसयाने त्रटृ्याींची पूताता करताना 
थोडासा ववलींब झालेला ीहे. 
  

___________ 
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राजापूर (रत् नाधगरी) येथील साखरीनाटे बांदरातील गाक िािण्याबाबत 
  

(२)  १९६१० (१२-०८-२०१५).   श्री.राजन साकवी (राजापूर) :   सन्माननीय मत््य व् यवसाय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजापूर (रत् नाधगरी) येथील साखरीना्े बींनरातील गाग गेले अनके वर्क काढला न 
गे यामुगे साखरीना्े बींनराच् या मुखार्ी सुमारे  क त ेनीड मकमी अींतराच् या समुरातात मोयया 
प्रमाीात गाग साचून वागूच् या भभींती तयार झा याच ेनुकतचे माहे म,े २०१५ मध् ये वा त्या 
सुमारास नननर्ानास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) अस यास, सनर गाग साच यामुगे नौका समुरातात लो्ीे ी ी मासेमारी करुन परत 
मकना-यावरील लावण् यासाठम मोठा अडसर ननमााी होत ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) तसेच येथील जे्ीचा प्रश् नही गे या मकत् यके वर्ाापासून प्रलींत्रबत असून सन २००४ मध् ये 
जे्ीच् या कामाचे भुभमपजुन हो न सुमारे नहा वर्ााचा कालाविी लो्ला तरी अयायापही जे्ीच् या 
बाींिकामाला प्रारींभ झालेला नाही, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) अस यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली ीहे काय, त् यात काय ीढगून ीले, 
तयानुसार र्ासन स् तरावर काय कायावाही करण् यात ीली ीहे वा येत ीहे, 
(५) नस यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (२७-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सनर जेट्टीच्या कामास सन २००३ मध्ये प्रर्ासकीय मान्यता नेण्यात ीली होती. तथावप 
कें रात र्ासनाने सनर प्रस्तावास मान्यता न दनयामुगे बाींिकामास प्रारींभ करता ीला नाही. 
(४) कें रात पुरस्कृत सागरमाला योजना सन २०१७-१८ अींतगात साखरीना्े बींनर ववकभसत 
करण्याचे रु.२७९.८५ को्ी रकमेच ेकाम प्रस्ताववत केले असून त्यापैकी रु.४.२० को्ी रक्कम 
गाग काढण्यासाठम प्रस्ताववत केलेली ीहे. 
(५) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबई महानगरपामलिेच्या तनयमाप्रमाणे इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र  
ममकाल्यामशवाय गाळयाांची ववी न  न िरण्याबाबत 

  

(३)  २१६९९ (१६-०९-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भ सावक) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाभलकेच्या ननयमाींप्रमाीे इमारतीला भोगव्ा प्रमाीपत्र भमगायाभर्वाय 
गाळयाींची ववी ी करता येत नाही, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, भोगव्ा प्रमाीपत्र नसलेया सवा इमारतीची मादहती गोगा करण्यासाठम स्वतींत्र 
कक्ष स्थापण्याचा ननीाय महानगरपाभलकेन ेमाहे ऑगस््, २०१२ मध्ये वा त्या नरम्यान घेतला, 
हे खरे ीहे काय, 
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(३) असयास, उक्त प्रकरीी चौकर्ी करण्यात ीली ीहे काय, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने मुींबई 
महानगरपाभलका हद्दीतील मकती इमारती भोगव्ा प्रमाीपत्र नसलेया ीढगया ीहेत, 
(४) असयास, भोगव्ा प्रमाीपत्र नसलेया व गागे ववी ी केलेया बाींिकाम व्यावसानयकाींवर 
कोीती कारवाई करण्यात ीली वा येत ीहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

ववकास ननयींत्री ननयमावलीत अर्ा स्वरुपाची तरतून ीढगून येत नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सनर प्रकरीी बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमार्ा त चौकर्ी करण्यात ीलेली नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

उरण (जज.रायगड) ताल क्यातील जे.एन.पी.टी बांदरातून अवजड वाहनाांच्या  
वाहतूिन म के अपघात होत असल्याबाबत 

  

(४)  ३७१४२ (२३-०२-१०१६).   श्री.स भाष उफव  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.धैयवशील पाटील 
(पेण), श्री.जीवा गाववत (िकवण) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) उरी (जज.रायगड) तालुक्यातील ज.े न.पी.्ी बींनरातून मोयया प्रमाीात अवजड वाहनाींची 
वाहतूक केली जात,े हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, या अवजड वाहनाींच्या वाहतकूीमगेु मोयया प्रमाीात अपघात होत असयाने 
और्िोपचार करण्यासाठम व अपघातग्रस्त व्यक्तीींचा ववमा काढण्यासाठम मा.मुख्य सधचव 
याींचेकड ेग्रामस्थाींच्या वतीन ेमागीी करण्यात ीली ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, याबाबत र्ासनान ेकोीता ननीाय घेतला वा घेण्यात येीार ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावते (१७-०३-२०१८) : (१), (२) व (३) अपघातग्रस्त व्यजक्तींच्या ीधथाक 
नानयत्वासाठम कें रात र्ासनाव्नारे सन १९८९ मध्ये सोलॅभर्अम जस्कम योजना तयार करण्यात 
ीली असून सनर योजनेत जजहापातगीवर अपघातग्रस्ताींच े ववम्याव्नारे ीधथाक नानयत्वाच े
उक्त योजनेत प्रयोजन ीहे. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 
  

___________ 
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एमएमआरडीए के्षत्रामध्ये प्रदेश पररवहन के्षत्रान सार  
ररक्षा परवाना वाटप िरण्याबाबत 

  

(५)  ३९७५० (१५-०५-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर ि णावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.ववजय िाके (मशवाजीनगर), श्रीमती मतनषा चौधरी 
(दहहसर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनाचा मुींबई महानगर प्रनेर् ववकास प्राधिकरी ( म मीरडी ) के्षत्र ननहाय परवान े
वा्पाचा ननीाय तातडीन े स्थधगत करून प्रानेभर्क पररवहन के्षत्र ननहाय परवान्याींची सोडत 
काढण्यात यावी अर्ी मागीी स्थाननक लोकप्रनतननिी माहे जानवेारी, २०१६ वा त्या सुमारास 
मा.मुख्यमींत्री, महाराषर राज्य, मा.पररवहन मींत्री व रायगड जज्याचे पालक मींत्री याींच्याकड े
ननवेननायावारे केली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, मुींबई महानगर प्रनेर् ववकास प्राधिकरी ( म मीरडी ) के्षत्रात ररक्षा परवाना 
भमगण्यासाठम १,३८,००० अजाांपैकी र्क्त ३५६२८ परवान्याींचचे वा्प होीार, हे ही खरे ीहे 
काय, 
(३) असयास, पररवहन ववभागाकडून दननाींक २८.१२.२०१५ रोजी रात्रीपासनू अचानकपीे अजा 
मागववण्याची सुरुवात झायान े र्ेकडो ररक्षा चालकाींना मुनत मादहत नसयामुगे ववदहत 
मुनतीत अजा नाखल करू र्कले नाहीत, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असयास, बेरोजगार तरुीाींना रोजगार भमगण्याबाबत तसचे  म मीरडी  के्षत्रामध्ये 
प्रनेर् पररवहन के्षत्रानुसार ररक्षा परवाना वा्प करण्याच्यादृष्ीन ेर्ासनाने कोीती कायावाही 
केली वा करण्यात येत ीहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(१२-०२-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे ीहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     पररवहन ववभागाकडून प्रमुख वतृ्तपत्रात दन.३०/१२/२०१५ रोजी ऑ्ोररक्षा परवाना 
वा्पासींनभाात जादहरात नेण्यात ीली होती. अजा जस्वकारण्याची मुनत दन.३१/१२/२०१५ ते 
दन.०७/०१/२०१६ पयांत होती. 
(४) मुींबई महानगर प्रानेभर्क ववकास प्राधिकरी के्षत्रामध्ये सुमारे ३५,६२८ ररक्षा परवाना वा्प 
करण्यात ीले ीहे. प्रत्येक ररक्षा २ पागीमध्ये चालत.े त्यामुगे सुमारे ७०,००० बेरोजगाराींना 
उपजजववकेचे सािन प्राप्त झाले ीहे. 
(५) प्रश्न उया् ावत नाही.  

___________ 
  

अपघातामध्ये महाराष्ट्र देशात द सऱ्या ी माांिावर असल्याबाबत 
  

(६)  ६३७६३ (१५-०५-२०१७).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (मशडी), 
श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अपघातामध् ये महाराष र नेर्ात नसुऱ्या ी माींकावर असून र्हरातील अपघातामध्ये मुींबई 
पदहया ी माींकावर असयाच े नॅर्नल ी ाईम रेकॉडास ब्यूरोन े माहे जून, २०१६ मध्ये वा 
त्यानरम्यान प्रभसध्न केलेया अहवालात नमून करण्यात ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, याप्रकरीी र्ासनाने चौकर्ी केली ीहे काय, 
(३) असयास, चौकर्ीअींती अपघाताींच्या कारीाींबाबत व अपघाताींना प्रनतबींि करण्याच्या 
दृष्ीने र्ासनान ेकोीती उपाययोजना केली ीहे वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१८) : (१) नॅर्नल ी ाईम रेकॉडा ब्यरुोच्या अहवालाचे अवलोकन 
केले असता अपघातामध्ये महाराषर नेर्ात नसुऱ्या नव्हे तर नतसऱ्या ी माींकावर असयाच े
ीढगून येते. तर मोठया र्हरातील अपघाताींमध्ये मुींबई र्हराचा ी माींक चौथा असयाच े
दनसून येत ीहे.      
(२) व (३) अपघाताींना प्रनतबींि करण्याबाबत खालीलप्रमाीे उपाययोजना करण्याींत येतात :- 
     i) महामागााच्या प्रत्येक वादहनीच्या चढीी/उतरीीवर तसेच मध्यावर मादहती/ 
सूचनानर्ाक ीर्ायाचे रात्रीच्या वेगेतही वाहनचालकाींना नरुुन दृष्ीपथात येथील अस े
(र्लुरोसें्) र्लक लावण्याींत ीले ीहेत. 
     ii) अपघात ्ागण्याकरीता वाहनचालकाींच्या मादहतीकरीता अपघातप्रवी के्षत्र, गनतरोिक, 
वेगमयााना, पुढे र्ागा ीहे, पानचारी ी ॉसीींग, नो पामकां ग इ. र्लक ठरावीत अींतरावर 
लावण्याींत येतात. 
     iii) नागरीकाींनी मो्ारसायकल वापरताींना हेमे्चा वापर करीे अत्यावश्यक 
असयाबाबत र्ागाींमध्ये, महाववयायालयाींमध्ये जागतृी करण्याींत ीली ीहे. तसेच 
प्रभसध्नीमाध्यमाींयावारे प्रभसध्नी नेण्याींत ीली ीहे. 
     iv) महामागाांवर रस्तानभुाजक व पलुाच े कठड े दनसावेत याकरीता रेडडयम प््या व 
ररर्लेक््र लावण्याींत ीले ीहेत. 
     v) रस्त्यावर रात्री अपघात हो  नये याकरीता स्री् लाई् लावण्याींत ीया ीहेत. 
     vi) ीवश्यक त्या प्रत्येक चौकात वाहतूक पोलीस अींमलनार याींची वाहतकूीच े ननयमन 
करण्यासाठम नमेीूक करण्याींत येते. 
     vii) मयायपी वाहनचालकाींवर कारवाई करण्यासाठम ड्रींक अडँ ड्राईव्ह मोदहम वेगोवेगी 
राबववण्याींत येत.े 
     viii) रोडवरील जींक्र्नच्या मध्यभागी हॅलोजन लाई्सची व्यवस्था करण्याींत ीली ीहे. 
     ix) रस्त्यावरुन जाीाऱ्या मोका् जनावराींमुगे होीारे अपघात ्ागण्यासाठम जींक्र्नच्या 
दठकाीी लोखींडी बॅररके्सचा वापर करुन त्याप्रमाीे नक्षता घेण्याींत येते. 
     x) बेनरकारपीे वाहने चालववीाऱ्या चालकाींवर वेगोवेगी मो्ार वाहन काययायान्वये 
कारवाई करण्याींत येते. 
xi) वाहतूक ननयमाींच ेउलींघन करीाऱ्या वाहन चालक व मालक याींचेवर जरब बसववण्यासाठम 
मुींबई वाहतूक ववभागामार्ा त  सीसी्ीव्ही यींत्रीेयावारे नींडात्मक कारवाई करण्याींत येत.े 
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     xii) मुींबई र्हरात वेगमयाानेपेक्षा जास्त वेगाने वाहन चालववीाऱ्या वाहनचालकाींवर 
कारवाई करण्यासाठम महत्वाच ेमहामागा व रस्त्याींवर जस्पड कॅमेरे बसववण्याींत ीले ीहेत.  
त्यायावारे कारवाई करण्याींत येत.े 
     xiii) र्हरातील वाढत्या अपघाताच े प्रमाी कमी करण्यासाठम मुींबई वाहतुक र्ाखेतर्क  
बहृन्मुींबईत सन १९५७ पासून रस्ता सुरक्षा नलाच ेप्रभर्क्षी नेण्याींत येत असून सध्या र्हरात 
५०५ र्ागाींमिील  कूी ६२,००० ववयायार्थयाांना  स.ीर.पी. (रस्ता सुरक्षा नल) च्या माध्यमातून 
प्रभर्क्षी व मागानर्ान करण्याींत ीले ीहे.  याकरीता  कूी २७ अींमलनाराींची नमेीूक 
करण्याींत ीलेली ीहे. 
     xiv) वाहतूक धचड्रने पाका  : रस्ता सुरक्षक्षततेच े प्रभर्क्षी नेण्याकरीता मुींबईत नोन 
वाहतूक धचड्रने पाका च ेननमााी करण्याींत ीले ीहे. 
     xv) वाहतूक मोबाईल पाका  (मर्रते प्रनर्ान वादहनी) : या माध्यमातून र्ागेतील मुलाींना 
रस्ता सुरक्षक्षतता व वाहतकुीच्या ननयमाबाबत प्रात्याक्षक्षकासह प्रभर्क्षी नेण्याींत येते. 
     xvi) रस्ता सुरक्षा अभभयान : र्ासनातर्क  यावर्ी राबववण्याींत ीलेया २७ व्या रस्ता 
सुरक्षा अभभयानाच्या ननभमत्तान ेर्हरभर पोस््सा व बॅनसा लावून जोरनार जनजागतृी मोदहम 
राबववण्याींत ीली तसेच पथना्याच्या माध्यमातनू जनजागतृी करण्याच ेीयोजन करण्याींत 
ीले होते. 
     xvii) र्हरातील ववववि महाववयायालये व माध्यभमक र्ागाींमध्ये रस्तासुरक्षा ववर्यक 
व्याख्याने ीयोजीत करण्याींत येतात. तसेच वेगवेगगया कीं पन्याींमिील कामगार, वाहनचालक, 
अभभयींते याींच्याकरीता रस्ता सुरक्षा अभभयानाअींतगात व्याख्याने ीयोजीत करुन त्याींना मादहती 
व मागानर्ान करण्याींत येत.े 
     xviii) बेनरकारपीे वाहन चालववीाऱ्याींवर वगेोवेगी मो्ार वाहन काययायान्वये कारवाई 
करण्याींत येते. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील स मारे १ लाख २२ हजार ररक्षा चालिाांनी परवाना  
नूतनीिरणाची सांधी गमावली असल्याबाबत 

(७)  ६४८३९ (१५-०५-२०१७).   श्री.स तनल मशांदे (वरकी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात परवानािारकाचे ननिन, नींडात्मक कारवाईची थकीत रक्कम, परवाना हस्ताींतररत 
न करीे अर्ा ववववि कारीाींमुगे सुमारे १ लाख २२ हजार ररक्षा चालकाींनी परवाना 
नूतनीकरीाची सींिी गमावयाची बाब माहे जुल,ै २०१६ च्या पदहया सप्ताहात वा त्या 
सुमारास नननर्ानास ीली ीहे, हे खरे ीहे काय, 

(२) असयास, चौकर्ीकरुन राज्यातील सनरहू परवाना नूतनीकरीाची सींिी गमावलेया ररक्षा 
चालकाींना नींड ीकारून पुनश्च परवाना नूतनीकरीाची सींिी नेण्याबाबत र्ासनाने कोीती 
कायावाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
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श्री. हदवािर रावते (०८-०३-२०१८) : (१) व (२) नूतनीकरीाची सींिी गमावलेया परवाना 
िारकाींकरीता दन.०१.१०.२०१५ रोजीच्या र्ासन ननीायान्वये दन.३१.१०.२०१५ पयांत परवाने 
नुतनीकरी करण्यासाठम मुनतवाढ दनली होती. तयानींतर दन.१६.११.२०१५, दन.३०.११.२०१५ व 
दन.१५.१२.२०१५ अर्ी तीन वगेा परवान े नुतनीकरी करण्याकरीता मुनतवाढ नेण्यात ीली 
ीहे. तसेच नुतनीकरीाची सींिी गमावलेया परवाना िारकाींकरीता दन.१३.०७.२०१६ रोजी 
सुिाररत अधिसूचना ननगाभमत केली असनू मुनत समाप्तीनींतर ववदहत र्ुक ीकारून परवाना 
नुतनीकरीाचे उक्त ननयमात  प्रयोजन करण्यात ीलेले ीहेत. 
(३) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबईतील अण शक्तीनगर ववधानसभा िायवके्षत्रातील आर सी एफ गेट नां ४ सी जी  
धगडवाणी रोड पाांजरापोका तसेच छत्रपती मशवाजी महाराज चौि मागाववरील  

अनधधिृत पाकििं ग त्वररत हटववण्याबाबत 
  

(८)  ६४८५८ (२३-०८-२०१६).   श्री.त िाराम िात े(अण शक्ती नगर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील अीुर्क्तीनगर वविानसभा कायाके्षत्रातील ीर सी  र् गे् नीं ४ सी जी 
धगडवाीी रोड पाींजरापोगा तसेच छत्रपती भर्वाजी महाराज चौक, येथे मोठ मोठे डम्पर,लॉरी, 
रक, ्ॅकर, अनधिकृतपीे डबल पामकां ग करुन उभे असयाच ेमाहे जून, २०१६ मध्ये वा त्या 
नरम्यान नननर्ानास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, सनर पामकां गमुगे स्थाननक नागररकाींना तसेच वाहन चालकाींना अनके अडचीी 
येत ीहेत, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, सनर प्रकरीी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी दननाींक १३ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा 
त्या सुमारास अनके वेगा सह पोभलस ीयुक्त (वाहतकू) तसेच सींबींधित मींत्रीमहोनयाकड े
पत्रव्यवहार करुनही अयायाप कोीतीच कायावाही झालेली नाही, हे खरे ीहे काय, 
(४) असयास, सनर प्रकरीी र्ासनाने चौकर्ी केली ीहे काय, त्यात काय ीढगून ीले, 
(५) असयास, चौकर्ीअींती उक्त मागाावरील अनधिकृत पामकां ग त्वररत ह्ववण्याबाबत 
र्ासनाने कोीती कायावाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(६) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-११-२०१७) : (१) हे खरे ीहे. 
     नमून मागाावर पेरोल पींप असून जवगच रान्सपो ा् कायाालय असयान ेतसेच बहुसींख्य 
चालक हे जवगच्या वस्तीत राहत असयाने तथेे काही काग वाहन ेपाका  होतात. 
(२) हे खरे नाही. 
     सनर पररसरात वाहतूक ववभागाचे अधिकारी व अींमलनार ननयभमत गस्त घालून 
वाहतुकीची कोंडी होीार नाही तसेच नागरीक व वाहनचालकाींना अडचीी येीार नाही याची 
नक्षता घेत असतात. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) सनर पररसरात पामकां गमुगे अडथगा ननमााी करीाऱ्या अनुी म े २५४ व २९ 
वाहनचालकाींवर सन २०१६ व २०१७ मध्ये कारवाई करण्याींत ीलेली ीहे. सनर दठकाीी 
वाहतूक ववभागाच े अींमलनार वगेोवेगी गस्त करुन अनधिकृत पामकां गच्या गाडया काढून 
लावतात तसेच कायनेर्ीर कारवाई करतात व वाहन ेअनधिकृतररत्या पामकां ग होीार नाही याची 
नक्षता घेण्याींत येत.े 
(६) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

प णे शहर व हद वीत अनधधिृत बेिऱ्या आिकून आल्याबाबत 
  

(९)  ७४१५३ (२०-०४-२०१७).   श्री.मभमराव तापिन र (खडिवासला) :   सन्माननीय अन्न व 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुीे र्हर व हद्दीत असलेया १२६ बेकऱ्याींच्या तपासीीत ३० बेकऱ्या अनधिकृत ीढगून 
ीया असून १२० बेकऱ्याींअींतगात अननयभमतता ीढगून ीली असयाचे माहे जानेवारी २०१७ 
मध्ये वा त्या नरम्यान नननर्ानास ीले, हे खरे ीहे काय,    
(२) असयास, ववनापरवाना चालत असलेया बेकऱ्या, स्वच्छतेचा अभाव, कामगाराींच्या 
कामाच्या दठकाीची राहण्याची व्यवस्था व पनाथाांसाठम ननकृष् सादहत्याचा वापर अर्ा बाबी 
प्रामुख्याने नननर्ानास ीया ीहेत, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, उक्त प्रकरीाबाबत र्ासनान े चौकर्ी केली ीहे काय, त्यात काय ीढगून 
ीले व त्यानुर्ींगाने सवासामान्याींच्या व बेकारी कामगाराींच्या ीरोग्याच्या दृष्ीन े सींबींधित 
बेकऱ्याींवर कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ?  
  
श्री. धगरीश बापट (२२-०३-२०१८) : (१) पुीे र्हरात अन्न व और्ि प्रर्ासनान ेडडसेंबर, २०१६ 
ते जानेवारी, २०१७ या कालाविीत ववर्ेर् मोदहम राबवून  कूी १०८ बेकऱ्याींची तपासीी केली 
होती. त्यापैकी १०२ बेकऱ्याींतगात अननयभमतता ीढगून ीली ीहे. सनर १०२ पैकी १५  
बेकऱ्या ववनापरवाना ीढगया ीहेत. 
(२) हे खरे ीहे. 
(३) अन्न व और्ि प्रर्ासनान े डडसेंबर, २०१६ ते जानेवारी, २०१७ या कालाविीत ववर्ेर् 
मोदहम राबवून  कूी १०८ बेकऱ्याींच्या तपासण्या केया ीहेत. 
     त्यापैकी ३५ बेकऱ्याींना सिुारीा नो्ीसा पाठववण्यात ीया ीहेत. त्यापैकी ०९ प्रकरीे 
सुिारीा नो्ीसची पतुाता केयाने नप्तरी नाखल केली ीहेत. तर ०३ बकेऱ्याींच े परवान े
ननलींत्रबत करण्यात ीले ीहेत. उवारीत २३ प्रकरीी न्यायननीाय ख्ला नाखल करण्यात 
ीला असनू १७ बेकऱ्याींना रु. १ लाख ९३ हजार इतका नींड ठोठावला ीहे. तर ६ प्रकरीी 
सुनावीी चालु ीहे. 
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     ०८ बकेऱ्याींनी  तपासीी अहवालातील त्रु्ीींची पुताता केयान ेसनर प्रकरी नफ्तरी नाखल 
केले ीहे व १ बेकरी बींन झाली ीहे. 
     उवारीत ६४ प्रकरीी तडजोड र्ुक ीकारीीकरता नाखल करण्यात ीली होती. त्यापैकी 
५२ प्रकरीामध्ये रु.३ लाख ५८ हजार तडजोड र्ुक ीकारण्यात ीला ीहे. तर १२ प्रकरीी 
त्रु्ीींची पुताता केयाने नफ्तरी नाखल करण्यात ीली ीहेत. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

हहांगोली जजल््यात प्रधानमांत्री िृषी मसांचन योजनेमध्ये शेति-याांिडून व ववतरिाांिडून 
प्र्तावातील त्र टीांची पूतवता होत नसल्याबाबत 

  

(१०)  ७७५२० (१४-०४-२०१७).   डॉ.सांतोष टारफे (िकमन री), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.तानाजी म टि ले (हहांगोली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) दहींगोली जज्यात प्रिानमींत्री कृर्ी भसींचन योजनेमध्ये र्ेतक-याींकडून व ववतरकाींकडून 
प्रस्तावातील त्रु्ीींची पूताता होत नसयामगेु अनुनान वा्पाचा प्रश्न ननमााी झाला असयाच े
माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या नरम्यान नननर्ानास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 

(२) असयास, त्यामुगे सयायजस्थतीत येथील कृवर् ववभागाकड ेसुमारे ीठ को्ी रुपये थमकत 
ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, याप्रकरीी र्ासनाने चौकर्ी करुन सनर र्ेतकरी व ववतरक याींना प्रस्तावातील 
त्रु्ी नरु करण्यासाठम मागानर्ान करण्याबाबत कोीती कायावाही केली ीहे वा करण्यात येत 
ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
 
श्री. पाांड रांग फ ां डिर (१९-०३-२०१८) : (१) व (२) सनर योजनेंतगात जज्यातील इच्छुक 
लाभाथीकरीता प्रत्यक्षात ीवश्यक असलेया ननिीपेक्षा जास्त ननिी उपलब्िकरुन नेण्याची 
मागीी सींबींधित जजहयाकडून प्राप्त झायामगेु उपलब्ि करुन दनलेला ननिी हा अखधचात 
रादहला ीहे. 
(३) सन २०१६-१७ या वर्ाात दहींगोली जजहयासाठम प्रिानमींत्री कृर्ी भसींचन योजनेंतगात 
रु.११.९१ को्ी  वढा ननिी उपलब्ि करुन नेण्यात ीला होता. सनर ननिीमिनू ीवश्यक 
कागनपत्राींसह प्रस्ताव सानर केलेया व सूक्ष्म भसींचन सींचाची उभारीी केलेया ३८५३ 
र्ेतकऱ्याींच्या बकँ खात्यावर अननुानाची रक्कम रु.७.१४ को्ी जमा करण्यात ीली ीहे. 
उवारीत भर्लक ननिी रु.४.७७ को्ी सन २०१७-१८ या वर्ाातील प्रकरीाींसाठम खचा करण्यात 
येत ीहे. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
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दौंड (जज.ठाणे) ताल क्यातील प नववसन गावठानाांना नागरी स ववधा प रवण्याबाबत 
  

(११)  ७९६३७ (१३-०४-२०१७).   श्री.राहूल ि ल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (ज न्नर), 
श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी) :  सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नौंड (जज.पुीे) तालुक्यातील पुनवाभसत गावठाीामध्ये मुलभूत सोईसुवविा पुरवण्यात ववलींब 
होत असयाने तेथील नागररकाींची गैरसोय होत असयाची मागीी अनेक दनवसाींपासून 
प्रलींत्रबत ीहे, हे खरे ीहे काय, 

(२) याबाबत, मा.लोकप्रतीननधिींनी अनेक वेगा मागीी करून नेखील सुवविा पुरवण्यास ववलींब 
होत ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, सुवविा पुरववण्यासाठम र्ासनान ेकोीती कायावाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     नौंड तालुक्यामध्ये वीर बाजी पासलकर, पानर्ेत, उजनी व वीर प्रकपाींतगात  कूी ४३ 
पुनवाभसत गावे ीहेत. पुनवासन अधिननयमानसुार नेय १८ नागरी सुवविाींपैकी ९ सुवविा 
बाींिकामाधिन ीहेत. त्यानुसार, सनर ४३ गावाींमध्ये  कूी ३८७ नागरी सुवविा नेय ीहेत. 
सनर सुवविापैकी २७८ सुवविा परुववण्यात ीया ीहेत. उवारीत १०९ नागरी सुवविाींपैकी ३९ 
नागरी सुवविा जजहापररर्नेकडून पुरववण्यात ीया ीहेत तर ४३ सुवविा र्ेती पोहोच 
रस्त्याींच्या असयाने प्रकपग्रस्ताींच्या मागीीनसुार पुरवावयाच्या ीहेत. ८ नागरी सुवविाींना 
र्ासन स्तरावरुन प्रर्ासकीय मान्यता प्रनान करण्यात ीली असून, १९ नागरी सुवविाींची 
अींनाजपत्रके तयार करण्याची कायावाही सुरु ीहे. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

ब लिाणा जजल् ्यातील स मशक्षीत बरेोजगाांराांना रोजगार उपलब् ध िूनन देण् याबाबत 
  

(१२)  ८५६४९ (०४-०९-२०१७).   श्री.हषववधवन सपिाक (ब लिाणा) :   सन्माननीय िौशल्य 
वविास व उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाीा जज ्यात १ लक्ष २५ हजार सुभर्क्षीत बेरोजगाींराींनी सहाय्यक सींचालक, जज हा 
कौर् य ववकास, रोजगार व उयायोजकता मागानर्ान कें रातात नोंनीी केली अस याची बाब 
दननाींक १५  वप्रल, २०१७ रोजी वा त् या सुमारास नननर्ानास ीली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) अस यास, बुलढाीा जज ्यातील उयायोगिींयायाींचा अभावी वाढती बेरोजगारी यामुगे 
नोंनीीकृत सुभर्क्षीत बेरोजगाराींवर उपासमारीची वगे ीली ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) अस यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली ीहे काय, 
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(४) अस यास, चौकर्ीत काय ननष पन् न झाले व तयानुसार बुलढाीा जज ्यात १ लक्ष २५ 
हजार सुभर्क्षीत बेरोजगाराींना उयायोगिींने व रोजगार उपलब् ि करून नेण् याबाबत र्ासनान े
कोीती कायावाही केली वा करण् यात येत ीहे, 
(५) नस यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (०१-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
      तथावप, सहाय्यक सींचालक, जजहा कौर्य ववकास, रोजगार व उयायोजकता मागानर्ान 
कें रात बुलढाीा या कायाालयाींतगात ननरींतर चालीाऱ्या नोंनीी प्रकीयेनुसार  वप्रल, २०१७ अखेर 
नोंनीीप्ानसुार १,१५,६९५ इतक्या बेरोजगाराींची नोंनीी करण्यात ीली ीहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उया् ावत नाही. 
(४) सुभर्क्षक्षत बेरोजगाराींना रोजगार भमगावा म्हीून  कौर्य ववकास, रोजगार व उयायोजकता 
मागानर्ान कें राताचे सींगीकीकरी, ग्रींथालय सदृश्य अ्याभसका, बेरोजगाराींच्या सेवा सहकारी 
सींस्था स्थापन करीे, ीदनवासी उमेनवाराींसाठम कौर्य ववकास, रोजगार मादहती व मागानर्ान 
प्रभर्क्षी कें रात, रोजगार प्रोत्साहन कायाी म, व्यवसाय मागानर्ान व समुपनेर्न कें रात, प्रमोन 
महाजन कौर्य व उयायोजकता ववकास अभभयान तसेच  पींतप्रिान रोजगार ननभमाती योजना, 
सुिाररत बीज भाींडवल योजना व जजहा उयायोग कें रात कजा योजना या योजना राबववण्यात 
येतात 
(५) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर जजल्हयातील शेति-याांना िृषीपयोगी साहहत्याचे अन दान ममकाले नसल्याबाबत 
  

(१३)  ८६१२३ (१५-०८-२०१७).   श्री.स धािर देशम ख (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जज्यात कृर्ी उपयोगी सािन-सादहत्य ी ी अवजाराींच्या खरेनीकरीता 
र्ेतकऱ् याींच्या बखक खात्यात मागील वर्ी सन २०१६-१७ मध्ये अनुनानाची रक्कम जमा होीे 
अपेक्षक्षत असताींना कृर्ी ववभागाच्या ववलींबामुगे अनुनान जमा झाले नसयाच ेवतृ्त माहे मे, 
२०१७ मध्ये वा त्या नरम्यान नननर्ानास ीले, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, जजहयातील र्ेतकऱ् याींना राज्य र्ासनाच्या कृर्ी ववभागातर्क  दठबक व तुर्ार 
भसींचनासह रॅक््र, पॉवर द्लर, र्ेतीपयोगी ववववि सादहत्याींच्या खरेनीवर र्ेतक-याींना अनुनान 
दनया जात,े हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, या ववववि सादहत्याींच्या खरेनीकरीता कृर्ी ववभागाची पुवासींमती घे न 
र्ेतकऱ् याींना स्वतखच खरेनी कराव े लागत असनु त्यानींतर  सादहत्याच्या खरेनी त्रबलासह कृर्ी 
ववभागाकड ेअनुनानासाठम प्रस्ताव सानर केयानींतर २० दनवसात र्तेक-याींच्या बखकेच्या खात्यात 
अनुनान जमा होीे अपेक्षक्षत ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
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(४) असयास, चौकर्ीअींती र्ेतक-याींच्या बखकेच्या खात्यात अननुान जमा करण्यास ववलींब 
करीा-या कृर्ी ववभागाच्या अधिका-याींवर र्ासनान े कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत 
ीहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. पाांड रांग फ ां डिर (१९-०३-२०१८) : (१) कृर्ी याींत्रत्रकीकरी उप-अभभयानाींतगात कृर्ी 
सादहत्याच्या अनुनानाच ेवा्प ववहीत कालाविीत करण्यात ीले ीहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) र्ेतकऱ्याींच्या बँक खात्यावर अनुनानाची रक्कम ववहीत कालाविीत जमा करण्यात ीली 
असयान ेअधिकाऱ्याींवर कारवाई करण्याच्या प्रश्न उया् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

िोिणामध्ये ्वच्छता अमभयान योजनेंतगवत साववजतनि शौचालयाच्या बाांधिाम  
िरण्यास ्थातनि ्वराज्य सां्थाांना मान्यता देणेबाबत 

  

(१४)  ८८१८० (२१-०८-२०१७).   श्री.स भाष उफव  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग) :   सन्माननीय 
पाणीप रवठा व ्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड, रत्नाधगरी, भसींिुनगुा, ठाीे, पालघर या जज्यात स्वच्छता अभभयान योजनेंतगात 
समुरातमकनारी स्थाननक स्वराज्य सींस्थेला सीीरझडे के्षत्रामध्ये पया् क व नागररकाींसाठम 
सावाजननक र्ौचालयाच ेबाींिकाम करावयाच ेअसयास स्थाननक स्वराज्य सींस्थेच्या व्यनतररक्त 
र्ासनस्तरावर अडचीी ननमााी होतात, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, र्ौचालय बाींिकाम करण्यास परवानगी नाकारयास नागरीकाींची व पया् काींच्या 
सुवविाींबाबत गैरसोय होीार ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली ीहे काय, त्यात काय ीढगून ीले व 
त्यानुसार पया् क व नागररकाींना र्ासनाच ेिोरीानसुार मुलभतू सवुविा उपलब्ि करण्यासाठम 
र्ासनस्तरावर स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींना मान्यता नेीेबाबत कोीती कायावाही केली वा 
करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०३-२०१८) : (१), (२) व (३) कें रात र्ासनान े जाहीर केलेया 
भसीरझडे अधिसूचना, २०११ च्या तरतूनीींनुसार  भसीरझडे के्षत्रातील बाींिकामाींना महाराषर 
कोस््ल झोन मॅनजेमें् ऑथोरर्ीची पूवा परवानगी ीवश्यक ीहे. तथावप, भसीरझडे-२ 
के्षत्रातील सावाजननक र्ौचालय बाींिकामाींना महाराषर कोस््ल झोन मॅनेजमें् ऑथोरर्ीच्या पूवा 
परवानगीची ीवश्यकता नसून, अस े प्रस्ताव  स्थाननक पातगीवरच मींजूर करण्याबाबतचा 
िोरीात्मक ननयम महाराषर कोस््ल झोन मॅनेजमें् ऑथोरर्ीच्या बैठकीत घेण्यात ीला 
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ीहे. परींत,ु भसीरझडे-१ के्षत्रातील सावाजननक र्ौचालयाचे प्रस्तावाींस महाराषर कोस््ल झोन 
मॅनेजमें् ऑथोरर्ीची पूवा परवानगी ीवश्यक ीहे. सनर प्रस्ताव महाराषर कोस््ल झोन 
मॅनेजमें् ऑथोरर्ीच्या बैठकीत ननीायाथा ठेवण्यात येतात. 
     महाराषर कोस््ल झोन मनॅजेमें् ऑथोरर्ीच्या दननाींक१९.१२.२०१५ (१०९वी), दननाींक ०८ 
व ११.०८.२०१६ (११३ वी) व दननाींक २३.०३.२०१७ (११६वी) रोजीच्या बैठकीत रत्नाधगरी, 
भसींिुनगुा जज्याींतील सावाजननक र्ौचालयाींच्या प्रस्तावाींना सीीरझडे पूवा परवानगी नेण्यात 
ीलेली ीहे. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात औषधी द िानाांमध्ये उपलब्ध असलेल्या िोडलीन मसरप, नायराव्हॅट १० एमजी, 
्पॅसमो प्रोव्झाव्होन , मलमोटील या औषधाांचा नशेसाठी वापर िेला जात असल्याबाबत 

  

(१५)  ९११३४ (२१-०८-२०१७).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय अन्न 
व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात और्िी नकुानाींमध्ये उपलब्ि असलेया कोडलीन भसरप, नायराव्हॅ् १०  मजी, 
स्पॅसमो प्रोव्झाव्होन, भलमो्ील या और्िाींचा नर्ा करण्यासाठम वापर केला जात असयाच े
माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्या नरम्यान नननर्ानास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२)असयास, सनरहू गोळयाींच ेवारींवार सेवन केयान ेमानवी र्रीरावर ववपररत पररीाम होत 
असून मकडनी खराब होीे, र्ाररररक व्यींगत्व येी ेीदन ीजार उया् ावत ीहेत, हे ही खरे 
ीहे काय, 
(३) तसेच र्ासनान े बींन केलेया गभापाताच्या  म्ीपी गोळयाही काळया बाजारात नपु्प् 
मकीं मतीत ववकया जात असयाप्रकरीी अन्न्न व और्िी प्रर्ासन नलुाक्ष करीत ीहे, हे ही 
खरे ीहे काय, 
(४) असयास, सनर प्रकरीी र्ासनान ेचौकर्ी केली ीहे काय, त्यात काय ीढगून ीले व 
त्यानुसार सींबींधिताींवर कोीती कारवाई केली वा करण्यात  येत ीहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ?  
  
श्री. धगरीश बापट (२२-०३-२०१८) : (१) कोलडीन भसरप, नायराव्हॅ् १०  मजी, स्पॅसमो 
प्रोव्झाव्होन भलमो्ील या और्िाींचा नर्ा करण्यासाठम वापर केला जात असयाचे ननजश्चतपीे 
साींगता येत नाही. 
     मात्र राज्यात काही दठकाीी सनर और्िाींचा खरेनी ववी ी अभभलेखामध्ये तर्ावत 
असयाच ेप्रकरी व अर्ा और्िाींची ववी ी करण्यासाठम ववना परवाना साठा केयाची प्रकरीे 
उघडकीस ीली ीहेत. 
(२) डॉक््राींच्या सयाववना और्ि घेतयास मकीं वा वारींवार सेवन केयास मानवी र्रीरावर 
ववर्ेर्त: मकडीीवर नषुपरीीाम होण्याची र्क्यता असते. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

सांगमेश्वर (जज.रत्नाधगरी) औद्योधगि प्रमशक्षण िें द्राच्या नवीन इमारतीत 
औद्योधगि प्रमशक्षण िें द्र ्थलाांतरीत न झाल्याबाबत 

  

(१६)  ९१६०८ (०४-०९-२०१७).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपकूण) :   सन्माननीय िौशल्य 
वविास व उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सींगमेश्वर (जज.रत्नाधगरी) औयायोधगक प्रभर्क्षी कें राताची नवीन इमारत बाींिून पूीा झालेली 
असताींनाही सनर औयायोधगक प्रभर्क्षी कें राताचे स्थलाींतर करण्यास ववलींब होत ीहे, हे खरे ीहे 
काय, 

(२) असयास, सनर प्रकरीी वारींवार मागीी हो नही अयायाप स्थलाींतर न करीेची कारीे 
काय ीहेत, 
(३) असयास, सनर इमारत स्थलाींतराबाबत र्ासनान ेकोीती कायावाही केली वा करण्यात  
येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (०१-०३-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) औयायोधगक प्रभर्क्षी 
सींस्था,सींगमेश्वर या सींस्थेच्या इमारतीच ेस्थापत्य बाींिकाम पूीा झालेले ीहे. तथावप दननाींक 
२१.०६.२०१७ रोजी सींचालनालयामार्ा त औयायोधगक प्रभर्क्षी सींस्था,सींगमेश्वर या सींस्थाींच्या 
बाींिकामाची प्रत्यक्ष पाहीी केली असता, मूग अींनाजपत्रकात नमून कामे व प्रत्यक्षात करण्यात 
ीलेली पाण्याची व्यवस्था प्लींत्रबींग,ड्रनेेज, साींडपाण्याची व्यवस्था, ववयायुत जोडीी, सुरक्षाभभींत, 
जप्लींथ प्रो्ेक्र्न, रेन वॉ्र हावकजस् ी्ंग व्यवस्था, तसेच अींतगात रस्त,े नरवाज,ेप्लोअररींग, 
इमारतीकररता वागवी प्रनतबींिक उपाययोजना इत्यानी कामे मूग अींनाजपत्रकात नमून करण्यात 
ीयाप्रमाीे पूीा झालेले नसयाचे नननर्ानास ीयामुगे, सनर इमारत ताब्यात घेण्यात 
ीलेली नाही.सनरची कामे मूग अींनाजपत्रकात नमून करण्यात ीयानसुार पूीा करून 
नेण्याच्या अनुर्ींगान े व्यवसाय भर्क्षी व प्रभर्क्षी सींचालनालयामार्ा त सावाजननक बाींिाकाम 
ववभागाकड ेपाठपुरावा करण्यात येत ीहे.   

___________ 
  

प्रधानमांत्री आवास योजनेंतगवत नगर जजल््यातील स मारे ११ हजार लाभाथी 
ि ट ांबािड ेघर बाांधण्यािररता ्वतःची जागा नसल्याबाबत 

  

(१७)  ९२६११ (०४-०९-२०१७).   श्री.बाकासाहेब म रि टे (नेवासा) :  सन्माननीय गहृतनमावण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) प्रिानमींत्री ीवास योजनेअींतगात नगर जजहयातील सुमारे ११ हजार लाभाथी कु्ुींबाकड े
घर बाींिण्याकररता स्वतखची जागा नसयाच े माहे  वप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या नरम्यान 
नननर्ानास ीले, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, या लाभार्थयाांना जागा उपलब्ि करण्याकररता र्ासनाने कोीती कायावाही केली 
वा करण्यात येत ीहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२२-०३-२०१८) : (१) होय, हे अींर्त: खरे ीहे. 
     प्रिानमींत्री ीवास योजनेतील (र्हरी) ४ घ्काींतगात अहमननगर जज्यातून २४,८३१ 
अजा कें रात र्ासनाच्या PMAY-MIS पो ा्लवर करण्यात ीले ीहे. तसेच अहमननगर 
महानगरपाभलका हद्दीमिून ११,०८४ अजानाराींनी कागनपत्राींची पतूाता केली ीहे. त्यापैकी 
भागीनारी तत्वावर परवडीारी घरे या घ्काींतगात  ८,७०० अजा प्राप्त झाले ीहेत. 
(२) अहमननगर महानगरपाभलकेचा प्रिानमींत्री ीवास योजना (र्हरी) अींतगात सववस्तर प्रकप 
अहवाल सुकाीू अभभकरी म्हीून म्हाडामार्ा त  र्ासनास प्राप्त झायास, त्याची र्ासनाच्या 
SLAC सभमतीमार्ा त पडतागीी करुन, मा.मुख्य सधचव याींच्या अध्यक्षतखेाली SLSMC 
सभमतीच्या मान्यतेकररता सानर करण्यात ये न प्रस्ताव CSMC च्या मान्यतकेररता नवी 
दनली येथे पाठववण्यात येतात. 
     प्रिानमींत्री ीवास योजनसेाठम र्ासकीय जमीन रु.१/प्रनत.चौ.मी. नरान े सींबींधित 
अींमलबजावीी यींत्रीाींना उपलब्ि करुन नेण्याबाबत महसूल ववभागान े दन.१९.९.२०१६ रोजी 
र्ासन ननीाय ननगाभमत केला ीहे. तसेच सावाजननक-खाजगी भागीनारी (PPP) तत्वावरील  
प्रकपाींची अींमलबजावीी करण्याकररता दन.११.०१.२०१८ रोजी र्ासन ननीाय ननगाभमत 
करण्यात ीला ीहे. तसेच दन.२४ जानेवारी,२०१८ रोजी र्ासन पररपत्रक ननगाभमत करण्यात 
ीला ीहे. या र्ासनननीायानुसार/पररपत्रकानुसार खाजगी ववकासकाींमार्ा त परवडीाऱ्या घराींची 
ननभमाती होीे अभभप्रेत ीहे. 
(३) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  
िल्याण-ठािूली (जज.ठाणे)येथील चोके गावात प्लाज्टिसदृश ताांदकूाची होत असलेली ववी न  

  

(१८)  ९५३५९ (२९-१२-२०१७).   अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अकवणी 
(ववलेपाले), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्री.सांजय िेकिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल), िॅप्टन आर.तममल सेल्वन (सायन-िोकीवाडा), डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) : 
सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कयाी-ठाकूली (जज.ठाीे) येथील चोगे गावात राहीा-या  का नागररकाने  का नकुानातनू 
ववकत घेतलेले ताींनगू प्लाजस््कसदृर् असयाची मादहती दननाींक २८ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास नननर्ानास ीली, हे खरे ीहे काय, 
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(२) असयास, याप्रकरीी नागररकाने अन्न  व और्ि प्रर्ासनाच्या  ठाीे कायाालयात ती ार 
नाखल केली ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, सनर ताींनगाचे नमुने व सींबींधित नकुानातूनही या ताींनगाच े नमुन े घे न त े
प्रयोग र्ागेत पाठववण्यात ीले ीहे काय व त्याबाबतचा अहवाल प्रयोग र्ागेने सानर केला 
ीहे काय, 
(४) असयास, याप्रकरीी र्ासनाने चौकर्ी केली ीहे काय, त्यात काय ीढगून ीले व 
त्यानुसार प्लाजस््कसदृर् ताींनगू ववकीा-या नकुानाींवर कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत 
ीहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (२२-०३-२०१८) : (१) हे खरे ीहे.             
(२) हे खरे ीहे. 
     सनर ती ारनारान े अन्न सुरक्षा अधिकारी, ठाी े याींचकेड े भ्रमीध्वनीवर ती ार केली 
होती. 
(३) अन्न सुरक्षा मानके कायना, २००६ अींतगात सींबधित ताींनगाचे नमुने घे न ते प्रयोगर्ागेत 
ववश्लेर्ीासाठम पाठववण्यात ीले ीहेत. 
(४) अन्न ववश्लेर्क, अन्न चाचीी प्रयोगर्ागा, मुींबई याींनी सनर ताींनगाच े नोन्ही नमुन े
प्रमा ीत घोवर्त केले ीहेत 
     सनरचा ताींनगु प्लॅजस््कसदृश्य नसयाने सींबधित नकुानावर कोीतीही कारवाई करण्यात 
ीलेली नाही. 
(५) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

हाफकिन महामांडकामध्ये झालेल्या बेिायदेशीर तनय क्त्याांबाबत 
  

(१९)  ९७९२९ (२९-१२-२०१७).   श्री.शरददादा सोनावणे (ज न्नर), श्री.सरदार तारामसांह (म ल ांड), 
श्री.स तनल िेदार (सावनेर), श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण) :  सन्माननीय अन्न व 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हार्मकन महामींडगामध्ये गत अनेक वर्ाापासून कोीतीही जादहरात न नेता, कोीत्याही 
मुलाखती न घेता, सींचालक मींडगान ेमान्यता ने न अनेक बेकायनेर्ीर नेमीूका केयाची बाब 
ीर्ीीय कायाकतक चींरातकाींत कनम याींनी दननाींक २४ सप् े्ंबर २०१७ रोजी वा त्या सुमारास 
नननर्ानास ीीली, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, उक्त महामींडगात १३ व्यक्तीींची सन २०१५ मध्ये सींयत्र अभभयींता, 
पर्ुवैयायकीय अधिकारी, स्नेकमॅन, मॅनेजर मे्ेररयल, ज्यूनीयर प्रोग्रामर, मॅनेजर अका ीं ी्ं्, 
लायझननींग अधिकारी इ. महत्त्वाच्या पनाींवर हींगामी ननयुक्ती करण्यात ीली ीहे, हे ही खरे 
ीहे काय, 
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(३) असयास, उक्त बेकायना नमेीूका तातडीने रद्द करण्याबाबत मा.अन्न व नागरी पुरवठा 
मींत्री याींना लेखी ननवेनन ेदनले ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असयास, उक्त ननवेननाच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली ीहे काय, त्यात काय 
ीढगून ीले व हार्मकन महामींडगात झालेया बेकायनेर्ीर ननयकु्त्याींबाबत कोीती कारवाई 
केली वा करण्यात येत ीहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ?  
  
श्री. धगरीश बापट (२२-०३-२०१८) : (१) श्री.चींरातकाींत कनम याींनी दन.०१/०७/२०१७ रोजीच्या 
पत्रान्वये यासींनभाात ती ार केलेली ीहे. 
(२) सींयींत्र अभभयींता, पर्ुवैयायकीय अधिकारी याींच्या ननयुक्त्या ररतसर जादहरात नेवून करण्यात 
ीया ीहेत व अन्य ननयुक्त्या सींचालक मींडगाच्या अनमुतीन ेकरण्यात ीलेया ीहे. 
(३) होय. 
(४) दन.३०/१०/२०१७ च्या र्ासन ीनेर्ान्वये चौकर्ी सभमती गठमत करण्यात ीली ीहे. सनर 
चौकर्ी सभमती हार्मकन महामींडगामध्ये प्रत्यक्ष भे् ने न हार्मकन महामींडगातील 
लेखापरीक्षी व्यवहारात ीढगून ीलेया त्रु्ी तसेच, हार्मकन महामींडगान े घेतलेया 
ननीायाींची पडतागीी करण्याच्या अनुर्ींगान ेमूग कागनपत्राींची तपासीी करून ीपला अहवाल 
र्ासनास सानर करीार ीहे. 
(५) लागू नाही. 

___________ 
  

नामशि जजल््यातील देवकाली गावात ग ांडाांच ेप्रमाण वािल्याबाबत 
  

(२०)  ९८३५० (०६-०१-२०१८).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवकाली) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाभर्क जज्यातील नेवगाली गावात कुस्ती मैनान, सोमवार बाजारतग, िनगर गली, 
ववठोबा मींदनर, राममींदनर चावडी चौक, नक्षक्षीमुखी मारूती मींदनराच्या ीवारात ्वागखोर गुींड 
याींच ेराज्य असयाच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या नरम्यान नननर्ानास ीले ीहे, हे 
खरे ीहे काय, 
(२) असयास, याबाबत स्थाननक नागररकाींनी वारींवार स्थाननक पोलीस स्थानकाींत ती ार 
नाखल करून पोभलसाींकडूनही कोीतीच कारवाई होत नाही, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली ीहे काय, 
(४) असयास, चौकर्ीच े ननषकर्ा काय ीहेत व त्यानुर्ींगान े र्ासनान े अयायापपयांत मकती 
जीाींवर कारवाई तसेच गुींडधगरी कमी करण्याकररता उपाययोजना करण्याबाबत कोीती 
कायावाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) स्थाननक नागरीकाींकडून ती ार प्राप्त झायास सींबधिताींववरुध्न त्वरीत प्रचभलत 
काययायाप्रमाी ेकायनेर्ीर कायावाही केली जात.े 
     उपनगर पोलस ठाी,े नाभर्क र्हर कडून नररोज पोलीस ठाीे हद्दीत नेवगाली गावात 
कुस्ती मैनान, सोमवार बाजारतग, िनगर गली, ववठोबा मींनीर, राम मींनीर चावडी चौक, 
नक्षक्षीमुखी मारुती मींदनर व परीसरात पेरोलीींग केले जात.े 
     सन २०१७ मध्ये सनर भागात महाराषर पोलीस कायना कलम ११२/११७ प्रमाी े१४१४ 
केसेस नाखल केया ीहेत. ्वागखोर, गुींड याींच े ववरुध्न सतत प्रनतबींिात्मक कायावाही 
उपाययोजना करण्यात येत.े 
     उपनगर पोलीस ठाीे मार्ा त वप्र मोबाईल पेरोलीींग करण्यात येते. तसेच गुप्त 
बातमीनाराींमार्ा त मादहती काढुन ्वागखोर तसेच गुींड प्रवतृ्तीच्या लोकाींववरुध्न प्रचभलत 
काययायाप्रमाी ेकारवाई करण्यात येते. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

यवतमाक जज्यात शासनाच्या िौशल्य वविास िायवी माांतगवत  
मोठ्या प्रमाणावर अपहार झाल्याबाबत 

  

(२१)  ९९२४६ (०६-०१-२०१८).   श्रीमती तनमवला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय िौशल्य 
वविास व उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाग जज्यात र्ासनाच्या कौर्य ववकास कायाी मातींगात ब्यु्ीपालार प्रभर्क्षीावर 
 कुी २८ लाख रुपये खचा केले गेयाचा गींभीर प्रकार माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
नरम्यान उघडकीस ीला ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, या प्रभर्क्षीासाठम ननववनेववना पुण्याच्या  का सींस्थेला कीं त्रा् नेण्यात ीले 
होते, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, यामध्ये मोयया प्रमाीात अपहार झाला असयाचा ीरोप होत ीहे, हे ही खरे 
ीहे काय, 
(४) असयास, यासींनभाात र्ासनाने चौकर्ी केली ीहे काय, 
(५) असयास, चौकर्ीत काय ीढगून ीले वा तयानुसार उक्त कायाी मात अपहार करीा-या 
सींबींिीत अधिका-याींवर कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत ीहे, 
(६) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (१४-०२-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४), (५) व (६) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
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भोिर (जज.नाांदेड) येथ ेअन्न व औषध प्रशासन ववभागाच ेिायावलय बांद ठेवून येथील तनररक्षि 
व्यापा-याांिडून लाच घेत असल्याबाबत 

  

(२२)  ९९३७६ (२९-१२-२०१७).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोकर (जज.नाींनेड) येथ े अन्न व और्ि प्रर्ासन ववभागाच े कायाालय बींन ठेवून येथील 
ननररक्षक केवग मदहन्याला कताव्य बजावत असयाचे साींगून काही व्यापा-याींकडून लाच घेत 
असयाच े माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या नरम्यान नननर्ानास ीले ीहे, हे खरे ीहे 
काय, 
(२)असयास, या सींनभाात र्ासनाने चौकर्ी केली ीहे काय, त्यात काय ीढगून ीले व 
त्यानुसार सनर ननररक्षकाींवर कोीती कारवाई केली ीहे वा करण्यात येत ीहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (२२-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला शहरातील पातूर रोडवरील अमरहदप धाब्यावर म ख्याध्यापि, मशक्षिासह २१ 
ववद्याथ्यािंना अांमली पदाथावचे सेवन िरीत असताांना पिडल्याची घटना 

  

(२३)  ९९४४८ (०६-०१-२०१८).   श्री.हररष वपांपके (म तत वजापूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला र्हरातील पातूर रोडवरील अमरनीप िाब्यावर, मुख्याध्यापक, भर्क्षक याींच्यासह 
२१ ववयायाथी अमींली पनाथाांच ेसवेन करीत असताना पकडयाची घ्ना माहे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्या नरम्यान नननर्ानास ीली, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, उक्त घ्नेची र्ासनामार्ा त चौकर्ी केली ीहे काय, 
(३) असयास, मुख्याध्यापक व भर्क्षक ववयायार्थयाांसोबत अींमली पनाथाांच े सेवन करीत 
असयान ेसनर मखु्याध्यापक, भर्क्षक व ववयायार्थयाांवर कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत 
ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१८) : (१) हे अींर्त: खरे ीहे. 
     सनरील घ्ना दननाींक १०.९.२०१७  रोजी घडली ीहे. तथावप, सनर घ्नेत २१ गैर 
अजानार याींचेपैकी १० भर्क्षक ीहेत. 
(२) होय. 
(३) हॉ्ेल मालक व इतर २० गैर अजानार याींच्याववरुध्न पोलीस स््ेर्न जुने र्हर, अकोला 
येथे अनखलपात्र गु.ी .६४९/२०१७ कलम ३३ (डब्यू)/१३१ म. पो. अधि.सह कलम ४,२१ 



वव.स. ४१८ (20) 

भसगारे् ॲन्ड ्ोबॅको प्रोडक्स ॲक्् सन २००३ प्रमाी े दन.१०.९.२०१७ च े ०७.५६ वा. नोंन 
करण्यात ीला ीहे. नारुचे सवेन करण्यात ीले असयाचे वैयायकीय  अहवालात नमून 
असयान े६ भर्क्षकाींववरुध्न  अप.ी .२४६/२०१७ कलम ८५ महाराषर नारुबींनी अधिननयम, प्रमाीे 
पोलीस स््ेर्न जुन े र्हर, अकोला येथील दन.१०.९.२०१७ च े १४.२५ वा. गुन्हा नोंनववण्यात 
ीला ीहे. गुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींत्रबत ीहे.  
     अमरनीप हॉ्ेल मालक –मोहमींन मुब्तबीर र्ेख बर्ीर याींनी वव. उच्च न्यायालय, 
खींडपीठ नागपूर येथ े मी .रर् वप्ीर्न ी .९ ८४/१७ अन्वये नाखल केले ीहे. त्यावर दननाींक 
१३.१०.२०१७ रोजी वव. उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपूर याींनी अमरनीप हॉ्ेल मालक याींचेवर 
पुढील ीनेर्ापयांत कोीतीही कायावाही करण्यात येवू नये असे ीनेभर्त केले ीहे. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

प णे येथील वात्सल्य रुग्णालयात िाचेच्या पेटी (इनक्य बेटर) ला  
लागलेल्या आगीन ेनवजात अभविाचा झालेला मतृ्य ू

  

(२४)  ९९६५८ (०६-०१-२०१८).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 (१)  पुीे येथील वात्सय रुग्ीालयात काचेच्या पे्ी (इनक्युबे्र) ला ीग लागयान ेगींभीर 
जखमी झालेया नवजात अभाकाचा दननाींक २८  सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास मतृ्य ू
झायाचे नननर्ानास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, याप्रकरीी र्ासनाने चौकर्ी केली ीहे काय, 
(३) असयास, चौकर्ीत काय ीढगून ीले ीहे व तयानुसार नोर्ी ीढगीा-याींवर कोीती 
कारवाई केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०२-२०१८) : (१) होय.  
(२) व (३) दननाींक २६/०९/२०१७ रोजी जन्मलेया नवजात बालकास श्वसनाचा त्रास जाीवत 
असयान ेत्यास लेबर रुम मिील वॉमार पे्ीमध्ये ऑक्सीजनवर ठेवण्यात ीले होते. त्यानींतर 
काही वेगातच तेथ ेस्र्ो् झायाचा ीवाज हो न िूर झाला. डॉक््राींनी ताबडतोब वॉमारमिील 
बागाला उचलून नसूऱ्या हॉस्पी्लमध्ये उपचाराथा घेवून गेले. परींतू बागास गींभीर इजा झायान े
त्यास तेथनू पुढील उपचाराथा ससून हॉस्पी्लमध्ये पाठववण्यात ीले. तेथ े दननाींक 
२८/०९/२०१७ रोजी सनर बाग मयत झाले. Death due to shock due to burns असा 
वैयायकीय अहवालाचा ननकर्ा ीहे. 
     याप्रकरीी मर्याानीन ेदनलेया ती ारीवरून दननाींक २६.०९.२०१७ रोजी ववश्रामबाग पोलीस 
स््ेर्न येथे वात्सय हॉस्पी्लचे डॉ.गौरव चोपड े याींच्याववरुध्न गु.र.ी .४४२/२०१७, 
भा.नीं.वव.क.२८७, ३३८, ३०४ (अ) प्रमाीे गुन्हा नाखल करण्यात ीला ीहे. गुन्हयाच्या 
पुराव्याकामी घ्नास्थगावरुन इनक्युबे्र जप्त करण्यात ीले असून इतर साक्षीनाराच ेजबाब 
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नोंनववण्यात ीले ीहेत. ीरोपीस दननाींक २९/०९/२०१७ रोजी अ्क करण्यात ीली असनू 
त्यास दननाींक २९/०९/२०१७ त े११/१०/२०१७ पयांत न्यायालयीन कोठडी नेण्यात ीलेली होती. 
ीरोपी सध्या जामीनावर ीहे. 
     वात्सय रुग्ीालय हे पुीे र्हरातील खाजगी रुग्ीालय असनू त्याची मुींबई नभसांग होम 
रजजस्रेर्न ॲक््, १९४९ अींतगात पुीे महानगर पाभलकेकडून नोंनीी करण्यात ीलेली ीहे. 
नभसांग होम चालववण्याकररता ीवश्यक असीाऱ्या बाबीींची पूताता सनर हॉस्पी्लन े केलेली 
ीहे. या प्रकरीी पुीे महानगरपाभलकेमार्ा त हॉस्पी्लला कारीे नाखवा नो्ीस बजावण्यात 
ीलेली ीहे. महानगरपाभलकेच्या ीरोग्य ववभागाकडून सनर हॉस्पी्लला दननाींक २७/०९/२०१७ 
पासून पुढील ीनेर्ापयांत कोीत्याही नववन रुग्ीास नाखल करुन घेव ू नये तसेच त्यास 
उपचार ने  नये अस े कगववण् यात ीले होत.े या प्रकरीी गुन्हा प्रलींत्रबत असयान े या 
गुन्हयाबाबत अींनतम कायावाही होईपयांत ज्या अभाकाींना इनक्युबे् रची  गरज ीहे अर्ाींना 
रुग्ीालयात नाखल करुन घेतले जाीार नाही या ीनेर्ास अधिन राहून नव्यान ेरुग्ी भरती 
करण्यास दननाींक २७/१०/२०१७ पासून परवानगी नेण्यात ीलेली ीहे. 
     गुन्हयाचा तपास चालु ीहे. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

आडगाव (जज.नामशि) येथे पोलीस िमवचा-याांसाठी बाांधण्यात  
आलेल्या घराांचा ताबा लविर ममकण्याबाबत 

  

(२५)  १०००३२ (०६-०१-२०१८).   श्री.अतनल िदम (तनफाड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ीडगाव (जज.नाभर्क) येथे पोलीस कमाचारी याींना घर भमगाव ेम्हीून पोलीस महासींचालक 
भमलीींन भारींब े याींच्या अध्यक्षतखेाली बाींिण्यात ीलेली घरे सन २०१२ पयांत ताबा नेी े
ीवश्यक असताींना अयायापही ताबा नेण्यात ीलेला नाही, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, पोलीस महासींचालक भमलीींन भारींबे हे अध्यक्ष असयामगेु पोलीस मोफ्र्ा 
काययायान्वये गुन्हा नोंनववत नाहीत, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, पोलीस कमाचारी याींना घराींचा ताबा भमगावा व नोर्ीींवर कारवाई व्हावी म्हीून 
र्ासनायावारे कोीती कायावाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारीे  काय ीहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) नाभर्क पोलीस सहकारी गहृननमााी 
सोसाय्ी मयाादनत, ीडगाव, जजहा नाभर्क ही दननाींक ३०/०४/२०११ रोजी स्थापन करण्यात 
ीली असून ववकसन कराराप्रमाीे ववकासकान े ीठ इमारतीींच े बाींिकाम करुन सोसाय्ीस 
हस्ताींतरी केले ीहे. ज्या सभासनाींनी सनननकेच े ीवश्यक र्ुक नेीे असलेया रकमेची 
पूताता व भरीा केली ीहे, त्याींना सनननकेचा ताबा नेण्यात ीलेला ीहे.  
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
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म ांबई उपनगरातील मालाड येथ ेफेरीवाल्याांनी एिा राजिन य पक्षाच्या  

पदाधधिाऱ् याला जबर मारहाण िेल्याचे प्रिरण 
  

(२६)  १००१६१ (०६-०१-२०१८).   श्री.प्रिाश स वे (मागाठाणे) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील मालाड येथे दननाींक २७ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास 
रे्रीवायाींनी  का राजकीय पक्षाच्या पनाधिका-याला जबर मारहाी केली, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, या प्रकरीी स्थाननक पोभलस स्थानकाींत गुन्हा नाखल करण्यात ीला ीहे, हे 
ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, या प्रकरीी अयायापपयांत मकती जीाींवर कोीत्या कलमान्वये कारवाई केली वा 
करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे ीहे.       
(२) होय.       
(३) सनर प्रकरीी १४ ीरोपीींववरुध्न मालाड पोलीस ठाीे येथ े गु.र.ी .४५४/२०१७ भा.नीं.वव. 
कलम ३०७, ३२६, ३२४, ५०४, ५०६(२), १४१, १४२, १४३, १४४, १४७, १४८, १४९ अन्वये गुन्हा 
नोंन केला ीहे. सनर प्रकरीी १४ ीरोपीींना अ्क करण्यात ीली असून सध्या त े
न्यायालयीन कोठडीत ीहेत.          
(४) प्रश्न उया् ावत नाही.      

___________ 
  

बेरोजगार तूनणाांची फसवणूि िेल्याप्रिरणी बोरीवली, म ांबई पोमलस  
्थानिाांत ती ार दाखल िेल्याबाबत 

  

(२७)  १००१६५ (०६-०१-२०१८).   श्री.प्रिाश स वे (मागाठाणे) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बँकेमध्ये चाींगया पगाराची नोकरी भमगवून नेण्याच े प्रलोभन नाखवून  सुमारे साडसेहा 
लाख रूपये घे न बेरोजगार तरूीाींची र्सवीूक झायाची ती ार दननाींक १६ ऑक््ोबर, २०१७ 
रोजी वा त्या सुमारास बोरीवली, मुींबई या पोलीस स्थानकाींत नोंनववण्यात ीली ीहे, हे खरे 
ीहे काय, 
(२)  असयास, या प्रकरीी चौकर्ी करण्यात ीली ीहे काय, 
(३) असयास, चौकर्ीत काय ीढगून ीले ीहे व तयानसुार अयायापपयांत नोर्ीींवर कोीती 
कारवाई केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे ीहे.  
(२) व (३) होय, सनर प्रकरीी ीरोपीींनी मर्याानीला ीर.बी.ीय. बखकेमध्ये नोकरीस लावण्याचे 
ीमीर् नाखवुन बनाव् नस्तऐवज तयार करुन रु. ४१,८०,४७५/- इतकी रक्कम जस्वकारुन 
मर्याानीची र्सवीुक केयाने बोरीवली पोलीस स््ेर्न, मुींबई येथ ेगु.र.ी . ६३६/२०१७, भा. नीं. 
वव. कलम ४६५, ४६८, ४७१, ४२०, ५०६, ३४ सह कलम ६६ (ड) मादहती तींत्रज्ञान अधिननयम, 
२००० अन्वये २ ीरोपीववरुध्न गुन्हा नोंन करण्यात ीला ीहे. नमुन गुन््यातील ीरोपीस 
अ्क करुन त्याींचेववरुध्न मा.न्यायालयात नोर्ारोपपत्र नाखल करण्यात ीले असुन सनर गुन्हा 
न्यायप्रववषठ ीहे. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

पजश्चम महाराष्ट्र देव्थान सममतीच्या जममनी रेडीरेिनर दराने वविण्याच्या तनणवयाबाबत 
  

(२८)  १००२५४ (०६-०१-२०१८).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िकवा), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इ्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांड रांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.हसन म श्रीफ (िागल), 
श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.स रेश लाड (िजवत), श्री.किसन िथोरे (म रबाड), 
श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राह ल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे 
(इांदापूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पजश्चम महाराषर नेवस्थान सींस्थानच्या जभमनी पूवाापार कुगाींना कसण्यासाठम दनया अर्ा 
सुमारे २६ हजार हेक््र जभमनी असून जभमनीच े लेखा परीक्षी करुन त्याींचे ववननयोजन 
करण्याचा ीराखडा करण्याच ेकाम माहे सप् े्ंबर, २०१७  मध्ये वा त्या नरम्यान सुरु करण्यात 
ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, पजश्चम महाराषर नेवस्थान सभमतीच्या जभमनी रेडीरेकनर नराने ववकण्याच े
िोरी वविी व न्याय राज्यमींत्री याींच्या िोरीाला कोहापूर र्हरातील भक्त सींघ्नानी ववरोि 
केयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ च्या सुमारास नननर्ानास ीले ीहे, हेही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, या िोरीाला ववरोि करण्याची कारीे काय ीहेत, 
(४)  असयास, याबाबत र्ासनाची भुभमका काय ीहे व तयानुसार याबाबत र्ासनाने कोीती 
कायावाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१) नेवस्थान व्यवस्थापन सभमती, पजश्चम महाराषर, 
कोहापूर च्या जभमनीच ेरेकॉडा अयायावत करण्याकामी ऑनलाईन साई् (महा भूमी लेख) वरुन 
७/१२ च्या सींकलनाच ेकाम चाल ूीहे व त्या अनुर्ींगाने या नोंनी अयायावतीकरी करीे त्याींच े
सोबत लेखापरीक्षीासाठम मादहती सींकलन करीे सुरु ीहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) प्रश्न उया् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
 

धमावदाय सहआय क्त िायावलयातफे ववशेष मोहहमेअांतगवत नोंदणी िेलेल्या न्यास, 
सां्था, मांडकानी पाच वषावत एिदाही लेखापररक्षणासह अन्य माहहतीचे  

िायावलयािड ेसादरीिरण न िेल्याबाबत 
  

(२९)  १००२५६ (०६-०१-२०१८).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िमाानाय सहीयुक्त कायाालयातर्क  दननाींक १ ऑक््ोंबर ते ३१ डडसेंबर या कालाविीत 
ववर्ेर् मोदहमेअींतगात नोंनीी केलेया न्यास, सींस्था, मींडगानी पाच वर्ाात  कनाही 
लेखापररक्षीाींसह अन्य मादहतीच े कायाालयाकड े सानरीकरी केलेले नाही, अर्ाींची नोंनीी रद्द 
करण्याचा ननीाय माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या नरम्यान घेतला ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, या ननीायानुसार अयायापपयांत जज्यातील मकती सींस्थाींवर कारवाई केली वा 
करण्यात येत ीहे, 
(३) असयास, केलेया कारवाईच ेस्वरुप काय ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे ीहे. 
(२) महाराषरातील  कूी अींनाजजत ८० हजार सींस्थाींवर कारवाई करण्यात ीलेली ीहे. 
सुिाररत काययायाींतगात ज्या न्यासाींनी ५ वर्ाात  कनाही लेखापरीक्षीासह अन्य मादहतीच े
िमाानाय ीयुक्त कायाालयाकड ेसानरीकरी केलेले नाही, अर्ा न्यासाींची नोंनीी रद्द करण्याची 
प्रमी या करण्यात येत ीहे. 
(३) ज्या सींस्था कायाक्षम ीहेत, त्याींना दहर्ोबपत्रके व बनल अजा सानर करण्यासाठम ववलींब 
मार्ीचा अजा घे न नाखल करण्याकररता सींिी दनली जाते. 
     दहर्ोबपत्रके व बनल अजा सानर न करीाऱ्या ननजषी य सींस्थाींची नोंनीी रद्द 
करण्याबाबतची प्राथभमक न्यासाींची यानी िमाानाय सींघ्नेच्या सींकेतस्थगावर प्रभसध्न करण्यात 
ीलेली ीहेत. त्याींना ननयमानुसार ३० दनवसाींची पुरेर्ी व वाजवी सींिी ने न तयानींतरच पुढील 
योग्य ती कायावाही करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

प ण्यातील सहा हजाराांहून अधधि विन लाांनी बार िौजन्सलिड ेपाठववलेल्या 
माहहतीची पडताकणी िरण्यासाठी म दतवाि देण्याबाबत 

  

(३०)  १००२९५ (०६-०१-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुण्यातील सहा हजाराींहून अधिक वकीलाींनी बार कौजन्सलकड ेपाठववलेया मादहतीपैकी नीड 
हजार जीाींच्या मादहतीमध्ये त्रु् ी ीढगून ीयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
नरम्यान नननर्ानास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, कागनपत्राींची पडतागीीची मुनत  क दनवसच नेण्यात ीली असयान े  का 
दनवसात नीड हजार वमकलाींच्या कागनपत्राींची पडतागीी होीे र्क्य नाही, हे ही खरे ीहे 
काय, 
(३) असयास, या कागनपत्राींच्या पडतागीीकररता मुनतवाढ नेण्याबाबत कोीती कायावाही 
केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) पुीे जज्यातून ८०२७ ीवेननपत्र व्हेररमर्केश्न 
कररता प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १४०४ ीवेननपत्रामध्ये त्रु्ी ीढगून ीया होत्या, त्यानींतर 
७५४ ीवेनकाींनी त्रु्ी ववदहत मनुतीत पूीा केया व ६५० ीवनेकाींचे ीवेननपत्र त्रु्ीयुक्त 
रादहलेत ते मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ीनेर्ानुसार अजस्वकृत करण्यात ीले. 
(२) ीवेननपत्रातील त्रु्ी नरुुस्ती करण्याकररता दननाींक २९.०८.२०१७ रोजी मराठम व इींग्रजी या 
नोन वतामानपत्रामध्ये सूचना प्रभसध्न करण्यात ीली व दननाींक १३.०९.२०१७ पयांत त्रु्ी पुीा 
करण्याबाबत वकीलाींना कगववण्यात ीले त्यामुगे कागनपत्राींच्या पडतागीीस  क दनवस 
नेण्यात ीला ही बाब पूीात: चकुीची ीहे. 
(३) कागनपत्राींच्या पडतागीीकररता मुनतवाढ नेण्याबाबत मा. सवोच्च न्यायालय येथ ेयाधचका 
TRANSFERRED CASE (CIVIL) NO.१२६ OF २०१५ Ajayinder Sangwan and Ors. 
V/s Bar Council of Delhi प्रलींत्रबत ीहे. सवोच्च न्यायालय जे जे नननकर् नेईल त्याप्रमाीे 
पुढील कायावाही करण्यात येईल. मुनतवाढ नेण्याबाबत बार कौजन्सल ऑर् महाराषर ॲण्ड गोवा 
याींच्याकड ेकोीतेही अधिकार नाहीत. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्याच्या शासिन य िमवचाऱ्याांच्या ववववध मागण्याांबाबत 
  

(३१)  १००३०१ (२६-१२-२०१७).   श्री.बसवराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासकीय कामाचा ीठवडा ६ दनवसाींऐवजी ५ दनवसाींचा करण् यात यावा अर्ी मागीी 
महाराष र राज् य राजपत्रत्रत अधिकारी महासींघासह अन् य कमाचारी सींघ्नाींनी राज् य र्ासनाकड े
केली अस याची बाब माहे जुन, २०१७ मध्ये वा त्यानरम्यान नननर्ानास ीली ीहे, हे खरे 
ीहे काय, 
(२) तसेच सोमवार ते र्ुी वार असा ५ दनवसाींचा कामाचा ीठवडा करताना कामाच् या ५ 
दनवसाींमध् ये नररोज ४५ भमनन्ाींची वाढ करुन १ दनवसाची भरपाई करण् याला कमाचारी 
सींघ्नाींनी अनकूुलता नर्ाववली ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
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(३) अस यास, र्ासकीय कमाचाऱ्याींचे सेवाननवतृ् तीच े वय ५८ वरुन ६० वर्ा करीे, मदहलाींना 
नोन वर्क बालसींगोपन रजा नेीे, सरकारी सेवते असले या पती-पत् नीींना  काच दठकाीी बनली 
नेण् यासाठम १ वर्ा थाींबववण् याची सध् याची अ् भर्धथल करीे या अन् य मागण् या नेखील कमाचारी 
सींघ्नाींनी के या ीहेत, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) अस यास, राज् याच् या मुख् य सधचवाींनी या सींनभाात बैठक घे न राज् य मींत्रत्रमींडगापुढे 
अहवाल सानर करुन कोीती कायावाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(५) नस यास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०२-२०१८) : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) सेवाननवतृ्तीच े वयोमयाानेसींनभाात श्री.बी.सी.ख्ुवा याींच्या अध्यक्षतखेाली सभमती 
गदठत करण्यात ीली ीहे. तसेच कमाचा-याींच्या उवाररत मागण्याींवरही कायावाही सुरु ीहे. 
(५) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

लोिप्रतततनधीांच्या पत्राांना ववहहत िालावधीत पोच देणे व दोन महहन्याचे  
आत अांतीम उत्तर देणेबाबत 

  

(३२)  १००४२९ (०६-०१-२०१८).   श्री.अजजत पवार (बारामती) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासन पररपत्रक ी माींक ववमींस-२०१३/प्र.ी .६७/१८ (र.व का.) दननाींक २७ जुल,ै २०१५ च्या 
कलम ४ व ५ अन्वये लोकप्रनतननिीींच्या पत्राींना ववदहत कालाविीत पोच नेी ेव नोन मदहन्याचे 
ीत अींनतम उत्तर नेीे तसेच ववहीत नमुन्यात नोंनवही / सींगीकीय नोंन ठेवीे बींिनकारक 
करण्यात ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, यासींनभाात लोकप्रनतननिीींनी माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यानरम्यान मुख्य 
सधचवाींना पत्र दनले ीहे,  हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, अयायापही अर्ा प्रकारे कायावाही केली जात नसयाची बाब नननर्ानास ीली 
ीहे,  हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असयास, अर्ा प्रकारे ववदहत कालाविीत पोच न नेीे, अींतरीम व अींतीम उत्तर न नेी े
तसेच या पररपत्रकाच्या कलम ५ मिील तरतुनीनसुार ववववक्षीत नमुन्यात नोंनव्या न ठेवीे 
यासाठम अयायापपयांत मकती अधिकाऱ्याींववरुध्न ववभागीय चौकर्ीची कारवाई करण्यात ीली वा 
येत ीहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) दननाींक २७ जुल,ै २०१५ च्या पररपत्रकामिील तरतूनीींचे का्ेकोरपीे पालन 
करण्याबाबत र्ासन पररपत्रक, सामान्य प्रर्ासन ववयभाग, ी माींक:सींकीीा २०१७/प्र.ी . १७१/१८ 
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(र. व का.) दननाींक २७ ऑक््ोबर, २०१७ अन्वये पुन्हा सवा ववभागाींना सचूना नेण्यात ीया 
ीहेत. त्यानुसार उधचत कायावाही सींबींधित प्रर्ासननक ववभाग प्रमखु/कायाालय प्रमखु याींचकेडून 
केली जात ीहे. 
(५) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात अखाद्य किां वा औद्योधगि बफावला तनका रांग देण्याच्या प्र्तावाबाबत 
  

(३३)  १००५८८ (२९-१२-२०१७).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव), श्री.मांगेश ि डाकिर 
(ि लाव) :   सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अन्न व और्ि प्रर्ासनाचे प्रमुख व बर्ा  तयार करीा-या कीं पन्या सोबत 
 र्डी ने दननाींक ०९ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास घेतलेया बैठकीत अखायाय 
मकीं वा औयायोधगक बर्ााला ननगा रींग नेण्याचा प्रस्ताव मींजूर केला ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, सनर प्रस्ताव मींजूरीसाठम राज्य र्ासनाकड े  र्डी च्या ीयुक्ताींनी पाठववला 
ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, उक्त प्रस्तावावर र्ासनान े कोीता ननीाय घेतला ीहे व त्यानुर्ींगान े
अींमलबजावीीची सयायखजस्थती काय ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (२२-०३-२०१८) : (१) हे खरे ीहे. 
     दन.०४.१०.२०१७ रोजी ीयकु्त, अन्न व और्ि प्रर्ासन याींच्या अध्यक्षतखेाली सनर 
प्ररकीी बैठक घेण्यात ीली. त्यामध्ये अखायाय / औयायोधगक बर्ााला ननगा रींग नेण्याबाबतचा 
प्रस्ताव र्ासनाच्या मींजूरीस्तव सानर करण्याचा ननीाय घेतला असनू सनर प्रस्ताव र्ासनाच्या 
ववचारािीन ीहे. 
(२) हे खरे ीहे. 
(३) सनर प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचारािीन ीहे. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर शहरातील महाववद्यालय पररसरात ववद्याथ्यािंच्या द चािन ,  
मोबाईल, पसव, सॅि चोरीला जात असल्याबाबत 

  

(३४)  १००८१५ (०६-०१-२०१८).   डॉ.स जजत ममणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोहापूर र्हरातील महाववयायालय पररसरात गत मदहन्याभरापासून ववयायार्थयाांच्या नचुाकी, 
मोबाईल, पसा, सॅक चोरीला जात ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, या चोरी प्रकरीातील मकती चोराींना ीतापयांत अ्क केली व त्याींचेवर 
कोीत्या कलमान्वये कारवाई केली वा करण्यात येत ीहे, 
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(३) असयास, अर्ा चो-याींना प्रनतबींि करण्याबाबत र्ासनाने कोीती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सनर कालाविीत (गत मदहना) कोहापूर र्हरातील महाववयायालय पररसरात गत 
मदहन्याभरापासुन ववयायाथीच्या नचुाकी, मोबाईल, पसा, सॅक चोरीला गेलेबाबत कोहापुर 
र्हरातील  कही पोलीस स््ेर्नला गुन्हा नाखल नसयाने कायावाहीचा प्रश्न उया् ावत नाही. 
(३) कोहापूर र्हरामध्ये पेरोभलींग नेमले असुन, वेगोवेगी महाववयायालयीन भर्क्षक व ववयायाथी 
याींना भे्ुन, त्याच्या वस्तु सुरक्षीत दठकाीी ठेवीेबाबत ीव्हान करण्यात ीले ीहे. पोलीस 
ठाीे कडील ननभाया पथक, नामीनी पथकातील पोलीस अधिकारी व कमाचारी र्ागा, कॉलेज, 
महाववयायालये या दठकाीी पेरोभलींग नेमण्यात ीले असनु, कोीताही अनुधचत प्रकार घडीार 
नाही याबाबत सुचना नेण्यात ीया ीहेत. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ववववध िारागॄहाांत जामीन होऊनही बांहद्त असलेल्या ग्रामीण  
भागातील िैद्याांची ररतसर स टिा िरण्याबाबत 

  

(३५)  १००८४८ (०६-०१-२०१८).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर ि णावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आमशष शलेार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववववि कारागहृात जामीन मींजूर हो न नेखील बींदनस्त असलेया ७५० कच्च्या 
कैयायाींची ररतसर सु्का करण्यासाठम कारागॄह ववभागानेच पुढाकार घेतला असयाचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या नरम्यान नननर्ानास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, हा उपी म सुरूवातीला मुींबइा, ठाीे, नवी मुींबइा येथ ेराबववण्यात येीार ीहे, हे 
ही  खरे ीहे काय, 
(३) असयास, हा उपी म राज्यातील ग्रामीी भागातील कैयायाींसाठम अधिक उपयुक्त ठरू 
र्कतो, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असयास, राज्यातील ववववि कारागॄहाींत जामीन हो नही बींदनस्त असलेया ग्रामीी 
भागातील कैयायाींना सनर उपी माचा लाभ भमगावा यासाठम र्ासनाने कोीती कायावाही केली वा 
करण्यात येत ीहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०२-२०१८) : (१) व (२) अींर्त: खरे ीहे, 
     सन्मा.उच्च न्यायालय याधचका ी .४६/१५ सह १६७/१५ सह (९/१७) मध्ये दन. 
०१.०३.२०१७ अन्वये दनलेया नननकर्ानुसार मा.उच्च न्यायालयाचे सेवाननवतृ्त न्यायािीर् 
डॉ.रािाकृषीन याींच्या अध्यक्षतेखाली सवासमावेर्क सुिारीा सधुचवीेसाठम सभमती स्थापन 
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करण्यात ीली ीहे. राज्यातील ववववि कारागहृात ७ वर्ााखालील कमाल भर्क्षा हो  र्कत े
अर्ा बींयायाचे प्रकरीी जामीन मींजूर हो न नेखील बींदनस्त असलेया ५८९ बींनयाची मादहती 
सभमतीकड ेसानर केली ीहे. 
     सवा कारागहृातील मादहती सभमतीस सानर केलेली असून ्ा्ा रस्् व महाराषर राज्य 
याींचेकडील सामींजस्य करारानुसार जामीन मींजूर झालेया बींनयाचे जामीन पूतातेकामी योग्य ती 
मनत घे न सनर उपी म तगोजा, येरवडा, औरींगाबान, नागपूर व नाभर्करोड मध्यवती 
कारागहृात राबववण्यात येत ीहे. 
(३) व (४) मा.सवोच्च न्यायालय रर् वप्ीर्न ी .४०६/२०१३ मिील नननकर्ानुसार न्यायािीन 
बींनी पुनववालोकन सभमती स्थावपत झाली असून त्याींचेसमोर तीन मदहन्यातून  कना न्यायािीन 
बींनयाींची प्रकरीे मुक्ततेकरीता सानर करण्यात येत ीहेत. तसेच सीीरपीसी ४३६ (A) 
अींतगात नाखल न्यायािीन बींयायाचा नेखील सनर सभमतीयावारे ीढावा घेण्यात येत ीहे. सनर 
सभमतीमध्ये सत्र न्यायािीर् अध्यक्ष व जजहानींडाधिकारी, पोलीस ीयुक्त/अिीक्षक, सधचव 
जजहा वविी सेवा प्राधिकरी व कारागहृ अिीक्षक हे सनस्य ीहेत. 
     सनर सभमती व जजहा वविी सेवा प्राधिकरी याींना कमाल भर्के्षच्या ¼ कालाविी 
न्यायािीन बींनी म्हीून झालेया बींनयाींची यानी न्यायािीन बींनी पनुवाभलोकन सभमती व जजहा 
वविी सेवा प्रािीकरी याींना कें रातीय गहृमींत्रालयाच्या नननकर्ान ेसानर करीेबाबत सवा कारागहृाींना 
सूचना नेण्यात ीया ीहेत व त्यानुसार सवा राज्यातील कारागहृामध्ये सनर कायावाही 
करण्यात येत ीहे. 
(५) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य सरिारी चत थव शे्रणी िमवचारी सांघटनेच्या ववववध मागण्याांबाबत 
  

(३६)  १००८९२ (२६-१२-२०१७).   श्री.स भाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्य सरकारी चतुथा शे्रीी कमाचारी सींघ्नेच्या वतीन े वाढीव वतेन, सातवा वेतन ीयोगाचा 
लाभ  अनुकीं पा जागाींची भरती अर्ा ववववि मागण्याकररता दननाींक २६ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्या 
सुमारास काम बींन ीींनोलन पुकारण्यात ीले होत,े हे खरे ीहे काय, 

(२) असयास , सींघ्नेच्या वतीन े मा. मुख्यमींत्रयाींना नेण्यात ीलेया ननवेननावर कमाचाऱ्याींच्या 
मागण्या मा. मुख्यमींत्रयाींनी तत्त्वता मान्य केया ीहेत, हे ही खरे ीहे काय, 

(३) असयास, चतुथा शे्रीी कमाचाऱ्याींच्या मागण्याींवर र्ासनाने कोीती कायावाही केली वा करण्यात 

येत ीहे,  

(४)  नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०२-२०१८) : (१)  व (२) हे अींर्त: खरे ीहे. 
(३) ग् ववमा योजनेच्या माभसक हप्त्याची रक्कम वाढववण्याबाबत मागीी होती, त्यानुर्ींगान े
दन.३०.१.२०१६ चा र्ासन ननीाय ननगाभमत करण्यात ीला ीहे. तसेच ग् क च्या पनावर 
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पनोन्नतीच ेप्रमाी े५० % करण्याची मागीीही सातत्यान ेकरण्यात येत होती. त्या अनुर्ींगान े
दन. १४.१.२०१६ च्या र्ासन ननीायान्वये या प्रमाीात वाढ करण्यात ीली ीहे. कमाचाऱ् याींच्या 
ववववि मागण्यासींनभाात केलेया कायावाहीची मादहती सींबींधित ववभागाकडून मागववण्यात ीली 
ीहे. ववववि मागण्यासींनभाात चचाा करण्यासाठम मा.मुख्यमींत्री महोनयाींकड े बैठक ीयोजजत 
करण्याबाबत कायावाही सुरु ीहे. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्य शासनाच्या सेवेत अन िां पातत्वावरील उमेदवाराांना घेण्याबाबत 
  

(३७)  १००९३२ (०६-०१-२०१८).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य र्ासनाच्या वतीने राज्यातील अनकुीं पा तत्वावर नोकर भरती िोरीामध्ये  कूी 
ररक्त होीाऱ्या पनाींच्या ५% जागा अनुकीं पातत्वावरील उमेनवाराींना असयान े बहुताींर्ी 
उमेनवाराींना नोकरीपासून वींधचत रहावे लागते याकरीता ही अ् भर्थील करून त्याची मयााना 
१५% करण्याकरीता व या उमेनवाराींना तात्काग र्ासन सेवेत घेीेकरीता मा.मुख्यमींत्री व 
राज्यमींत्री सामान्य प्रर्ासन याींचकेड ेलोकप्रनतननिीींनी लेखी पत्राव्नारे दननाींक ३ म,े २०१७ रोजी 
वा त्यासुमारास मागीी केली ीहे, हे खरे ीहे काय, 

(२) असयास मा.राज्यमींत्री सामान्य प्रर्ासन याींच्याकड े राज्यातील  कूी अनकुीं पाबाबत 
ीढावा घेतला असता  कूी ररक्त पनाींच्या ५ % जागा या अनकुीं पातत्वारील अमेनवाराींकरीता 
असयाची बाब नननर्ानास ीली ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, राज्यातील मकती अनकुीं पािारक उमेनवाराींनी नोकरी भमगीेबाबत ववनींती अजा 
केले ीहेत त्याची जजहावार व ववभागननहाय मादहती उपलब्ि ीहे काय, 
(४) असयास, अनुकीं पा तत्वावरील उमेनवाराींना प्रनतक्षायानी नुसार तात्काग नोकरी 
भमगीेबाबत र्ासनान ेकोीती कायावाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
      र्ासन ननीाय,  सा.प्र.वव., दन. २२.०८.२००५ अन्वये अनकुीं पा ननयुक्तीसाठम ग्-क व 
ग्-ड मध्ये प्रनतवर्ी ररक्त होीा-या पनाच्या ५% पनाींची मयााना ववहीत करण्यात ीली होती. 
या मयाानेमगेु अनकुीं पािाकाींना प्रत्यक्ष ननयुक्ती भमगण्यासाठम प्रदनघाकाग प्रनतक्षा करावी लागत 
असयान,े अनुकीं पािारकाींच्या प्रतीक्षासूचीतील उमेनवाराींना कमीत कमी कालाविीत ननयुक्ती 
भमगावी ही बाब ववचारात घे न र्ासन ननीाय, सामान्य प्रर्ासन ववभाग, 
दन.०१.०३.२०१४ नुसार अनुकीं पा ननयुक्तीसाठम असलेया  प्रतीवर्ी ररक्त होीा-या पनाींच्या ५% 
या मयाानेमध्ये वाढ करुन ती प्रती वर्ी ररक्त होीा-या पनाींच्या १०% इतकी करण्यात ीली. 
सनर र्ासन ननीायामध्ये  क वर्ाानींतर रे्रीढावा घेण्याबाबतची तरतुन होती. त्या अनुर्ींगान े
र्ासन ननीाय, सा.प्र.वव., ी .अकीं पा-१२१५/ प्र.ी .४७/ीठ, दन.२८.१०.२०१५ अन्वये अनुकीं पा 
ननयुक्तीसाठम प्रनतवर्ी ररक्त होीा-या पनाींच्या १०% असलेया मयाानेस दन. ०१.०३.२०१५ 
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पासून पुढे दन. २८.०२.२०१७ पयांत मुनतवाढ नेण्यात ीली. त्यानींतर र्ासन ननीाय, ी .अकीं पा-
१२१७/प्र.ी .४६/ीठ, दन. ०३.०५.२०१७  अन्वये अनुकीं पा ननयुक्तीसाठम प्रनतवर्ी ररक्त होीा-या 
पनाींच्या १०% असलेया मयाानेस) दन. ०१.०३.२०१७ पासून पुढे नोन वर्ा (दन. २८.०२.२०१९ 
पयांत मुनतवाढ नेण्यात ीली ीहे. तथावप र्ासनाचे पन भरतीवरील ननबांि ववचारात घेता, 
सनर ननबांि असेपयांत भरावयास मान्यता असलेलया पनाींच्या १०% पने ही अनकुीं पा ननयुक्तीन े
भरण्यात येतात. 
     अनुकीं पा ननयुक्तीसाठम असलेली १०% ची मयााना भर्थील करुन सनर मयााना 
वाढववण्याबाबत मा. मखु्यमींत्री व राज्यमींत्री सामान्य प्रर्ासन याींचेकड ेलोकप्रनतननिीनी लेखी 
पत्रायावारे मागीी केलेली असून सनर मागण्या मा.मींत्री, ववत्त याींच्या अध्यक्षतखेालील 
मींत्रीमींडग उपसभमतीसमोर ववचाराथा ठेवण्यात ीया ीहेत.  
(३) अनुकीं पािारकाींची जजहावार व ववभागननहाय मादहती उपलब्ि असून माहे सप् े्ंबर, २०१७ 
अखेर ग्-क मिील पनासाठम १९,०२७ व ग्-ड मिील पनासाठम १२,३३८ असे  कूी ३१,३६५ 
अनुकीं पािारक उमेनवाराींनी अजा केले असून त्यापैकी १७,६६१ उमेनवाराींना ननयुक्त्या दनया 
असून १०,९९० उमेनवार अनकुीं पा ननयुक्तीच्या प्रतीक्षासचूीवर ीहेत. 
(४) व (५) र्ासन ननीाय सा.प्र.वव., ी .अकीं पा-१२१५/प्र.ी .१२७/ीठ, दन.२०.०६.२०१५ अन्वये 
 मा.मींत्री, ववत्त याींच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील राज्य र्ासकीय / ननमर्ासकीय / 
महामींडगातील अधिकारी/कमाचारी याींच्यासाठम  अनुकीं पा  िोरी सुिारीे ी ी त्याचबरोबर 
प्रकपग्रस्ताींना र्ासकीय नोक-याींमध्ये भरती करण्यासींबींिी ीढावा घेीे व त्या अनुर्ींगाने 
प्रभावी उपाययोजना सचूववण्यासाठम मींत्रीमींडग उपसभमती गठमत करण्यात ीली असून 
मींत्रीमींडग उपसभमतीच्या अयायापपयांत ५ बैठका झालेया ीहेत. 

___________ 
  

वसई (जज.ठाणे) येथील पाववती पररसरात द चािन ्वारान ेवाहत ि पोलीसाला िेलेली मारहाण 
  

(३८)  १००९६३ (०६-०१-२०१८).   श्री.अमर िाके (आवी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (जज.ठाीे) येथील पावाती पररसरात दननाींक ७ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्या समुारास 
नचुाकीस्वारान े वाहतकु पोलीसाला जबर मारहाी करुन नचुाकीस्वार पगून गेला असून 
अयायापपयांत त्याच्यावर कोीतीच कारवाई केली नसयाचे नननर्ानास ीले ीहे, हे खरे ीहे 
काय, 
(२) असयास, उक्त प्रकरीी र्ासनाने कोीती कायावाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०२-२०१८) : (१) व (२) सनर प्रकरीी मा ीकपुर पोलीस स््ेर्न, 
पालघर येथ े गु.र.ी . २३४/२०१७, भा.नीं.वव. कलम ३५३, ३३२, ५०४, ५०६, १८६ अन्वये  का 
ीरोपीववरुध्न गुन्हा नोंन करण्यात ीला ीहे. नमुन गुन््यातील ीरोपीस अ्क करुन 
त्याचेववरुध्न मा.न्यायालयात नोर्ारोपपत्र नाखल करण्यात ीले असनु सनर गुन्हा न्यायप्रववषठ 
ीहे. 
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(३) प्रश्न उया् ावत नाही. 
___________ 

  
सषृ्ट्टी िॉम्प्लेक्स, मीरारोड (पूवव) (जज.ठाणे) या पररसरामध्ये लहान  

म लीांच ेअपहरण िरणा-या टोकीबाबत 
  

(३९)  १००९७९ (०६-०१-२०१८).   श्री.अमर िाके (आवी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सषृ्ी कॉम्प्लेक्स, मीरारोड (पूवा) (जज.ठाीे) या पररसरामध्ये लहान मुलीींच ेअपहरी करुन 
इतरत्र ववी ी करीारी ्ोगी कायारत असनू सनर ्ोगीन े २ मलुी ववकयाच े दननाींक १४ 
ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास नननर्ानास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, र्ासनाने उक्त प्रकरीी चौकर्ी केली ीहे काय, चौकर्ीत काय ीढगून ीले 
व तयानुसार पुढे कोीती कायावाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१८) : (१) होय, हे खरे ीहे.  
(२) सनर प्रकरीी केलेया चौकर्ी अींती नोन्ही वपडीत मुलीींना अनुी मे अमतृसर व हररयावार 
येथुन अपहरी करुन ीीयाच े ननषपन्न झायाने काभर्मीरा पोलीस स््ेर्न, ठाीे ग्रामीी 
येथे गु.र.ी . ३९२/२०१७, भा. नीं. वव. कलम ३६३, ३६५, ३६६(अ), ३७०(१), ३७०(५), ३७२, ३७३, 
३२८, ३४२, ३४ सह बाल न्याय अधिननयम, २०१५ चे कलम ८१, ८४ सह लैंधगक अपरािाींपासुन 
बालकाींचे सींरक्षी अधिननयम, २०१२ चे कलम १८ अन्वये ११ ीरोपीववरुध्न गुन्हा नोंन 
करण्यात ीला ीहे. नमुन गुन््यातील ११ ीरोपीींना अ्क करुन त्याींचेववरुध्न 
मा.न्यायालयात नोर्ारोपपत्र नाखल करण्यात ीले असनु सनर गुन्हा न्यायप्रववषठ ीहे. 
(३) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

नकेगाव (ता.चािूर, जज.लातूर) येथे पोलीस ्टेशन स रु िरण्याबाबत 
  

(४०)  १०१२८५ (०६-०१-२०१८).   श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर) :  सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नगेगाव (ता.चाकूर, जज.लातुर) येथ े पोलीस स््ेर्न सुरू करण्याचा प्रस्ताव राज्य 
र्ासनाकड ेप्रलींत्रबत ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, नगेगाव या गावची लोकसींख्या २० हजार  असून ३३ पेक्षा अधिक गावाींची 
मध्यवती बाजारपेठ असयाने व अनतसींवेननर्ील तसेच तीावाच े वातावरी सतत ननमााी 
होत असयान े सुरके्षच्या दृष्ीकोनातून या गावात पोलीस स््ेर्न मींजूर करीे हे अत्यींत 
गरजेचे ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
 



वव.स. ४१८ (33) 

(३) असयास, सनर दठकाीी पोलीस स््ेर्न सुरू करण्याबाबत र्ासनाने कोीती कायावाही 
केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) पोलीस अिीक्षक, लातूर याींच्या 
ीस्थापनेवरील चाकुर पोलीस ठाीे अींतगातचे नरुके्षत्र नगेगाव येथ ेपोलीस ठाीे सुरु करण्याची 
बाब राज्य पोलीस नलातील पनननभमातीच्या चौर्थया ्प्प्यामध्ये प्रस्ताववत ीहे. सयायजस्थतीत 
राज्य पोलीस नलातील पनननभमातीच्या नसुऱ्या ्प्प्यास मान्यता नेण्याबाबतची कायावाही सुरु 
ीहे. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबई मराठी ग्रांथ सांग्रहालय (दादर, म ांबई) येथील िमवचाऱ्याांनी  
ववववध मागण्यासाठी स रु िेलेल्या आांदोलनाबाबत 

(४१)  १०१६७८ (२९-१२-२०१७).   श्री.स तनल मशांदे (वरकी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), 
अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई मराठम ग्रींथ सींग्रहालयाच्या र्ारना भसनेमाच्या गाींिी भसन े जक्झबी्सासोबत झालेया 
करारानुसार सनरहू  जक्झबी्साने पो्भाडकेरू ठेवून ीधथाक लाभ घेतला असयान े
ग्रींथालयाच्या र्ाययायासाठम हा करार नव्याने वाढवू नये तसेच मकमान वतेन काययायानसुार 
वेतन शे्रीीचा ववचार व्हावा ी ी ग्रींथ सींग्रहालयाच्या कमाचाऱ्याींना वेतन वाढ भमगावी, या 
मागण्याींसाठम मुींबई मराठम ग्रींथ सींग्रहालय (नानर, मुींबई) येथील कमाचाऱ्याींनी दननाींक ८ 
नोंव्हेंबर, २०१७ रोजी पासनू बेमुनत उपोर्ी ीींनोलन सुरु केले ीहे, हे खरे ीहे काय, 

(२) असयास, उक्त प्रकरीी र्ासनाने चौकर्ी केली ीहे काय, त्यात काय ीढगून ीले व 
त्यानुसार उक्त कमाचाऱ्याींच्या ववववि माींगण्याबाबत कोीती कायावाही केली वा करण्यात येत 
ीहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०२-२०१८) : (१) दन.३० नोव्हेंबर, २०१७ रोजी कन्सें् ्म्साची मुनत 
सींपताच मुींबई मराठम ग्रींथ सींग्रहालयाच्या ताब्यात सब लायसन्सी सदहत जागा असून गाींिी 
भसने  जक्झबी्सा बरोबर कोीताही वाढीव करार करण्यात ीलेला नाही. 
     तसेच कमाचाऱ्याींनी बेमुनत उपोर्ी ीींनोलन केले ही बाब खरी ीहे. 
(२) सनर प्रकरीी कमाचाऱ्याींच्या बनया, पगारवाढ व उवाररत मागण्याींबाबत मुींबई मराठम ग्रींथ 
सींग्रहालय या र्ासन मान्य ग्रींथालय असलेया स्वायत्त सींस्थेर्ी सींबींधित असनू सींस्थेच्या 
ीधथाक सक्षमतेनसुार वतेनवाढ दनलेली ीहे. 
(३) मुींबई मराठम ग्रींथ सींग्रहालय प्रर्ासनाचा दृष्ीकोन कमाचाऱ्याींच्या दहतास अनुरुप असून 
त्यानुसार ीगामी कागात कमाचाऱ्याींसमवेत सामींजस अर्ा बठैका घे न त्याींच्या इतर 
मागण्याींचा ववचार करण्यात येईल. 

___________ 
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बाांबवड े(ता.शाह वाडी, जज.िोल्हापूर) येथील पोलीस चौिन  इमारतीची द रव्था झाल्याबाबत 
  

(४२)  १०१९७३ (०६-०१-२०१८).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) : सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोहापूर-रत्नाधगरी महामागाावरील र्ाहुवाडी तालुक्यातील (जज.कोहापूर) प्रमुख बाजारपेठ 
तसेच सींवेननर्ील राजकीय घडामोडीींचे कें रात म्हीून बाींबवड ेगावाची ओगख ीहे, हे खरे ीहे 
काय, 

(२) असयास, बाींबवड े गावासह पररसरातील कायना व सुव्यवस्था सुरगीत राखण्यासाठम 
बसस्थानका र्जेारी पोलीस चौकीची इमारत असून ती अत्यींत जीीा झालेली ीहे, हे ही खरे 
ीहे काय, 
(३)  असयास, सनर जीीा इमारतीींना झाडाझडुपाींनी ववगखा घातला असून भभींतीना तड ेगेले 
ीहेत तसेच पावसाळयात गगती होत असयान ेसनर इमारतीमध्ये राहीे पोलीस कमाचाऱ्याींना 
िोकानायक झाले ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असयास, र्ासनाने याबाबत चौकर्ी केली ीहे काय, 
(५) असयास, चौकर्ीचे ननषकर्ा काय ीहेत व तयानुसार सनरहू दठकाीी नवीन पोलीस 
इमारत बाींिण्याबाबत कोीती कायावाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(६) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) बाींबवड,े ता.र्ाहूवाडी जज.कोहापूर येथील 
पोलीस चौकीची इमारत सुजस्थतीत ीहे. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उया् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जजल््यातील वािती ग न्हेगारी रोखण्याबाबत 
  

(४३)  १०२१५६ (०६-०१-२०१८).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नाींनेड जज्यातील पोभलस यींत्रीाकडून होत असलेया नलुाक्षामुगे या जज्यात खुन, 
घरर्ोडी, नरोडा या प्रकरीात मोयया प्रमाीात वाढ हो न कायना व सुव्यवस्था त्रबघडलेली 
असयाची मादहती माहे ऑक््ोबर-२०१७ मध्ये वा त्यानरम्यान नननर्ानास ीली, हे खरे ीहे 
काय, 
(२) असयास, मागील  क वर्ाापासून नाींनेड जज्यात मकती खनु, घरर्ोडी, नरोडा घडले व 
या प्रकरीातील मकती प्रकरीाचा र्ोि घे न नोर्ीींवर कारवाई केयाचा तपर्ील काय ीहे, 
(३) असयास, नाींनेड जज्यातील वाढती गुन्हेगारी रोखण्याबाबत कोीती उपाययोजना 
करण्यात ीली वा येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या नरम्यान खनु, घरर्ोडी, नरोड्याचे गुन््याींच े
घ्नेमुगे मकीं वा अन्य कोीत्याही घ्नेमुगे नाींनेड जजहयात कायना व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
ननमााी झाला नाही. 
     माहे ऑक््ोबर, २०१६ च्या तुलनेत माहे ऑक््ोबर २०१७ मध्ये खुन, घरर्ोडी, नरोडा या 
सनराखाली नाींनेड जजहयात घडलेया गुन््याींची तुलनात्मक मादहती खालील नमुन प्रमाीे 
सानर ीहे. 

गुन््याचा प्रकार माहे ऑक््ोबर २०१६ माहे ऑक््ोबर २०१७ र्रक 
नाखल उघड नाखल उघड 

खुन ६ ६ ४ ३ -२ 
घरर्ोडी २५ १० ३१ ६ +६ 
नरोडा २ १ ० ० +२ 

(२) सन २०१६ ी ी सन २०१७ मध्ये नाींनेड जज्यात खुन, घरर्ोडी व नरोडा या सनराखाली 
नाखल गुन््याींची तुलनात्मक मादहती खालील नमुन प्रमाीे सानर ीहे. 

गुन््याचा प्रकार २०१६ २०१७ र्रक 
नाखल उघड नाखल उघड 

खुन ७५ ७० ५९ ५७ -१६ 
घरर्ोडी २९१ ६१ २९५ ७६ +४ 
नरोडा १० ०९ १२ १० +२ 

(३) ववववि गुन््यास प्रनतबींि करण्यासाठम नाींनेड जज्यातील सवा पोलीस स््ेर्नच्या 
स्तरावर, उप ववभाग स्तरावर तसेच जजहा स्तरावर नाई् पेरोलीींग, कें रातीय नाई् पेरोलीींग 
योजना तयार करण्यात ीली ीहे. नररोज रात्री २३.०० ते ०४.०० वाजे पावेतो योजना प्रमाी े
पोलीस अधिकारी व कमाचारी नेमण्यात येवून रात्रगस्त व पेरोलीींग करण्यात ीहे. 
     नररोज नाई् पेरोलीींग नरम्यान अचानक नाकाबींनी करुन सींर्यीत वाहने/सींर्यीत 
व्यक्ती व अभभलेखावरील गुन्हेगार चेक करुन कायनेर्ीर कायावाही करण्यात येत ीहे. सकागी 
०५.०० ते ०६.०० नरम्यान  गुडमॉननाग पेरोलीींग नररोज करण्यात येत ीहे. 
     नाींनेड जज्यातील इतर पोलीस स््ेर्नच्या ववयायाथीनी व मदहला ववरुध्न गुन््यास 
प्रनतबींि करण्यासाठम नाींनेड जजहयातील र्ागा, महाववयायालय, खजगी भर्कवीी (ट्युर्न 
क्लासेसच्या दठकाीी) इत्यानी दठकाीी मदहला गस्तपथकाव्नारे ननयभमत पेरोलीींग करण्यात 
येत ीहे. 
     नाींनेड र्हरात सेर् भस्ी प्रोजेक्् अींतगात नाींनेड र्हरात महत्वाच्या ४७ दठकाीी  कूी 
९७ सी.सी.्ी.वी. कॅमेरे स्थावपत करण्यात ीलेले ीहेत. तसेच, जजहा कारागहृातून सु्लेले 
मालमत्ता सींबींिाने गुन्हयातील समी य गुन्हेगार तसेच अभभलेखावरील समी य गुन्हेगाराींच े
हालचालीवर लक्ष ठेवून त्याींच ेववरुध्न प्रनतबींिक कायावाही करण्यात येत ीहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
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शासिन य औद्योधगि प्रमशक्षण सा्ं था, लोहारा (जज.उ्मानाबाद) येथे  
ववववध रेड स रु िरण्याबाबत 

  

(४४)  १०२४५२ (०६-०१-२०१८).   श्री.ज्ञानराज चौग ले (उमरगा) :   सन्माननीय िौशल्य 
वविास व उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासकीय औयायोधगक प्रभर्क्षी सींस्था, लोहारा (जज.उस्मानाबान) येथे सयायजस्थतीत 
वायरमन व कोपा हे नोनच रेड सुरु असयाने या दठकाीी याींत्रत्रकी डडझले, इलेकरीभर्यन, 
मर््र, वेडर, मो्ार मकॅेननक हे सवा रेड सुरु करावे व अपसींख्याींक ववयायार्थयाांसाठम याींत्रत्रकी 
डडझले रेडची स्वतींत्र बचॅ सुरु करावी याबाबत उमरगा-लोहारा येथील लोकप्रनतननिी याींनी 
दननाींक ३० ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास मा.कौर्य ववकास व उद्दोजकता मींत्री 
याींच्याकड ेलेखी ननवेननायावारे मागीी केली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, उक्त ननवेननाच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोीती कायावाही केली वा करण्यात येत 
ीहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (०१-०३-२०१८) : (१) अर्ा प्रकारच्या मागीीचे कोीतेही ननवेनन 
र्ासनास प्राप्त झालेले नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर ववमान हवाई वाहतिून चा परवाना रद व िेल्याबाबत 
  

(४५)  १०२७५७ (०६-०१-२०१८).   डॉ.स जजत ममणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोहापूरची ववमानसेवा सन २०११ पासून बींन असून कोहापूर ववमान हवाई वाहतूकीचा 
परवाना रद्द केला ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, कोहापूरची ववमान सेवा सुरू करण्याबाबत र्ासनस्तरावरून कोीती कायावाही 
वा पाठपुरावा करण्यात येत ीहे, 
(३) असयास, याबाबतची सयायखजस्थती काय ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१८) : (१) कोहापूर ववमानतग भारतीय ववमानपत्तन 
प्राधिकरीाचे ीहे. सयायजस्थतीत, या ववमानतगास दन.१५.१२.२०१७ पासून पररचालन परवाना 
(Operational Licence) प्रनान करण्यात ीलेला ीहे.  
(२) व (३) या ववमानतगावरुन “उडान (RCS)” अींतगात ववमानसवेा सुरु करण्याच े ननयोजन 
ीहे. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
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माणगाव (ता.हातिणांगले, जज.िोल्हापूर) येथ ेअवैध दाून ववी न   
मोठ्या प्रमाणात होत असल्याबाबत 

  

(४६)  १०२७६० (०६-०१-२०१८).   डॉ.स जजत ममणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माीगाव (ता.हातकीींगल, जज.कोहापूर) येथील अविै नारू ववी ीस जजहा पोलीस 
प्रमुखाींनी बींनी करण्याच ेीनेर् ने नही मोयया प्रमाीात अवैि नारू ववी ी सुरू असयाच ेमाहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या नरम्यान नननर्ानास ीले, हे खरे ीहे काय, 

(२) असयास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली ीहे काय, 
(३) असयास, चौकर्ीचे ननषकर्ा काय ीहेत व तयानुसार पुढे कोीती कारवाई केली वा 
करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१८) : (१), (२) व (३) जज्यातील सींपुीा अवैि िींने बींन 
करण्याबाबत ीनेर् नेण्यात ीले ीहेत, हे खरे ीहे. तथावप, माीगाींव येथे मोयया प्रमाीावर 
अवैि नारु ववी ी सुरु असयाचे म्हीीे खरे नाही. 
     सनर गावामध्ये दन.०६/१२/२०१७ व दन. ११/१२/२०१७ रोजी िाडीच े ीयोजन करुन, 
पोलीस ठाीे हातकीींगले येथ े गु.र.नीं. २६८/२०१७ व २७३/२०१७ मुींबई नारुबींनी कायना कलम 
६५(ई) प्रमाीे गुन्हे नाखल करण्यात ीले असून, मा.न्यायालयात नोर्ारोपपत्र नाखल करण्यात 
ीले ीहेत. 
     रेकॉडा वरील अवैि नारु ववी ी करीारे ववरुध्न मुींबई नारुबींनी  कायना कलम ९३ प्रमाी े
हद्दपारीचे प्रस्तावावर कायावाही सुरु ीहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

राज्यातील हाफकिन महामांडकातील (म ांबई) सेवातनवतृ्त अधधिारी व िमवचाऱ्याना  
शासन तनवतृ्तीवेतन ममकण्याबाबत 

  

(४७)  १०२९०१ (२९-१२-२०१७).   अॅड.वारीस पठाण (भायखका) :   सन्माननीय अन्न व 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील हार्मकन महामींडगातील (मुींबई) सेवाननवतृ्त कमाचारी श्री तुकाराम  स. कनम 
व अन्य कमाचाऱ्याींनी मा.अन्न व और्िी प्रर्ासन व सींसनीय काया, मींत्री याींना दननाींक १७ 
जुल,ै२०१४ रोजी ननवतृ्त अधिकारी व कमाचाऱ्याींना र्ासन ननवतृ्तीवतेन भमगण्याबाबत ननवेनन 
सानर केले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, नगरववकास, सावाजननक ीरोग्य व गहृननमााी ववभाग, महाराषर र्ासन 
ननीाय ी .H FN-२२७३/५४४४७-G-III-A दननाींक ३०  वप्रल १९७५ मध्ये १सप् े्ंबर १९७५ पासून 
हार्मकन इजन्स््ट्यु् र्ॉर ररसचा, रेननींग अँड ्ेजस् ी्ंग व हार्मकन बायो र्ामास्यु्ीकल 
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कॉपोरेर्न भल. या नोन स्वतींत्र सींस्थाींमध्ये येथील अधिकारी व कमाचारी याींची ववभागीी केली 
तरी या ननीायात On such appointment their terms and conditions of service 
under the new Institute, or corporation should not be less favourable than 
their existing terms and conditions of service या र्ब्नात या सींबींिीचा लाभ नेी े
सींनभाात र्ासनान ेननसींदनग्ि खात्री दनली , हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, येथील अधिकारी व कमाचाऱ्याींना उपनान नेतेवेगेस त्याींचा सेवाकाग  कसलग 
िरीेत ीला असतानाही त्याच पद्धतीने ननवतृ्ती वेतन नेण् याबाबत र्ासन िोरीात्मक ननीाय 
घेीार ीहे मकीं वा कस,े 
(४) असयास, उपरोक्त प्रकरीी र्ासनाने चौकर्ी केली ीहे काय, त्यात काय ीढगून ीले 
व त्यानसुार कोीती कायावाही केली वा करण्यात येत ीहे, याबाबतची सयायजस्थती काय ीहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (२२-०३-२०१८) : (१) तत्कालीन मा.मींत्री (वैयायकीय भर्क्षी) महोनय याींना 
दन.१८/०६/२०१४ रोजी श्री.्ी. स.कनम (सेवाननवतृ्त कमाचारी) याींनी ननवतृ्ती वेतनाचा लाभ 
भमगीेबाबत ननवेनन सानर केले ीहे. 
(२) नगर ववकास, सावाजननक ीरोग्य व गहृननमााी ववभागाच्या दन.३०/४/१९७५ मिील र्ासन 
ननीायातील पररच्छेन ी .४ मध्ये सनर बाब नमून केली ीहे. 
(३) प्रस्तुत प्रकरी र्ासन स्तरावर ववचारािीन ीहे.  
(४) व (५) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

िरांजी व मोहदा (ता.िेकाप र, जज.यवतमाक) या परीसरामध्ये  
मोठ्या प्रमाणात अवैध व्यवसाय स ून असल्याबाबत 

  

(४८)  १०३३७१ (०६-०१-२०१८).   डॉ.अशोि उईिे (राकेगाव) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करींजी व मोहना (ता. केगापुर, जज.यवतमाग) या परीसरामध्ये अवैि व्यवसाय नारू ववी ी, 
म्का व जुगार चालु असयाचे तेथील नागरीकाींनी दनलेया ननवेननावरून दननाींक १५ 
ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास नननर्ानास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, त्याभागातील पोलीस अधिकाऱ् याच्या ननषकागजीपीामुगे अवैि व्यवसाय 
करीाऱ् या व्यावसायीकाींना मोकगीक भमगत असून त्यामगेु सामान्य नागरीकाींना त्रास होतो, हे 
ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली ीहे काय, 
(४) असयास, चौकर्ीचे ननषकर्ा काय ीहेत व तयानुसार अवैि व्यवसाय करीाऱ् याींवर तसेच 
ते सुरू ठेवण्यास जबाबनार असीाऱ् या अधिकाऱ् याींवर र्ासनान े कोीती कारवाई केली वा 
करण्यात येत ीहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) मौजा करींजी व मोहना पोलीसाींकडून अवैि व्यवसानयकाींना कोीत्याही प्रकारे 
मोकगीक दनली नसून पोलीसाींकडून पररसरात अवैि व्यवसाय करीाऱ्या ववरुध्न वेगोवेगी छापे 
घालून कायनेर्ीर कारवाई करण्यात ीलेली ीहे. सन २०१७ मध्ये मुींबई नारुबींनी व मुींबई 
जुगार कायनान्वये खालीलप्रमाीे कारवाई करण्यात ीलेली ीहे. 

मौजा कीं रजी येथे करण्यात ीलेली कारवाई 
नारुबींनी कायना जुगार कायना 

 कूी केससे  कूी ीरोपी जप्त माल  कूी केससे  कूी ीरोपी जप्त माल 
४९ ५३ २०५०५२ ५ १२ ८१४६ 

 मौजा मोहना येथ ेकरण्यात ीलेली कारवाई 
नारुबींनी कायना जुगार कायना 

 कूी केससे  कूी ीरोपी जप्त माल  कूी केससे  कूी ीरोपी जप्त माल 
२५ २७ ३४८ ६ १३ ९२४० 

(३) व (४) मौजा करींजी व मोहना पोलीसाींकडून अवैि िींयायाींवर छाप े ्ाकून मुींबई नारुबींनी 
कायना व मुींबई जुगार काययायान्वये केसेस केलेया ीहेत.     
     अवैि व्यवसाय करीाऱ्याींवर प्रधचभलत कायनान्वये गुन्हे नोंनवून तपासाींअती नोर्ारोपपत्र 
न्यायालयात नाखल करुन कायनेर्ीर कारवाई करण्यात ीली ीहे. 
(५) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

१८७ जणाांना म्हाडाची सदतनिा देतो असे साांगून िोट्यवधी रुपयाांची फसवणूि िेल्याबाबत 
  

(४९)  १०३४४० (०६-०१-२०१८).   श्री.अमर िाके (आवी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.स तनल िेदार (सावनेर), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
डॉ.सांतोष टारफे (िकमन री) :  सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नानर (मुींबई) पररसरात राहीारे रोहन मोरे याींनी दननाींक २३ सप् े्ंबर २०१७ रोजी वा त्या 
सुमारास भोईवाडा पोलीस ठाण्यात म्हाडाच्या सनननका नेतो असे साींगून लाखो रुपयाींना 
र्सववीाऱ्या स्वामी उर्ा  रामनास भास्कर चव्हाी, बीं्ी उर्ा  ववजेंरात यर्वींत पेडकलकर, 
मोहम्मन हसन अब्नलु अजीज कुरेर्ी, अभमत बागासाहेब जावगे याींच्याववरुध्न ती ार केली, हे 
खरे ीहे काय, 

(२) असयास, वररषठ पोलीस ननरीक्षक याींनी केलेया तपासामुगे या व्यक्तीींना अ्क 
केयामुगे या व्यक्तीींनी १८७ जीाींना म्हाडाची सनननका नेतो असे साींगून कोट्यविी रुपयाींना 
र्सववयाची बाब उघडकीस ीली, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, अर्ाच प्रकारची लेखी ती ार लोकप्रनतननिी याींनी पोलीस ीयुक्त, ी ॉर्डा 
माकक ् चौक, मुींबई याींचकेड े दननाींक ७ जलु,ै २०१७ रोजी वा त्या समुारास श्रीमती र्ोभना 
र्ोिन मकर या मदहलेला म्हाडाची सनननका नेतो साींगून र्सववीाऱ्या व्यक्तीींच्या नावासह ४० 
ते ५० पाने पुराव्याींसह ती ारीसोबत जोडून ने नही अयायापी सींबींिीत ती ारीची कोीतीही नखल 
पोलीस ीयुक्ताींनी घेतली नाही, हे ही खरे ीहे काय, 
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(४) असयास, उपरोक्त प्रकरीी र्ासनाने चौकर्ी केली ीहे काय, चौकर्ीत काय ीढगून 
ीले व तयानुसार लोकप्रनतननिीन ेपो.ीयुक्ताींकड ेलेखी ती ार पुराव्याच्या कागनपत्राींसह नाखल 
करुनही त्याकड े हेतूत:नलुाक्ष करीाऱ्या पोलीस ीयुक्तालयातील सींबींिीत नोर्ी 
अधिकाऱ्याींववरुध्न व  म्हाडाची सनननका नेतो असे साींगुन र्सववीा-या ्ोगीींवर र्ासनान े
कोीती कारवाई केली वा करण्यात येत ीहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१८) : (१) होय हे खरे ीहे. 
     सनर प्रकरीी दनलेया मर्याानीवरुन भोईवाडा पोलीस स््ेर्न, मुींबई येथ े गु.र.ी . 
२०६/२०१७, भा.नीं.वव. कलम ४१७, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ अन्वये ४ ीरोपीववरुध्न गुन्हा 
नोंन करण्यात ीला ीहे. नमुन गुन््यातील ीरोपीववरुध्न मा.न्यायालयात नोर्ारोपपत्र नाखल 
करण्यात ीले असुन सनर गुन्हा न्यायप्रववषठ ीहे. 
(२) सनर गुन््याच्या तपासात अयायापपयांत २५ जीाींची र्सवीुक झायाच े ननषपन्न झाले 
असुन त्यामध्ये अींनाजे रु. १,१६,४९,८९०/- इतक्या रकमेची र्सवीुक झाली ीहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     श्रीमती. र्ोभना र्ोभन मकर याींनी दन. ८.७.२०१५ रोजी खेरवाडी पोलीस ठाीे येथ े
दनलेया ती ारअजााच्या चौकर्ी अींती तेथे गु.र.ी . ३५/२०१६, भा.नींअ.वव. कलम ४२०, ४६५, 
४६७, ४६८, ४७१, १७० ३४ अन्वये गुन्हा नोंन करण्यात ीला ीहे. नमुन गुन््यातील ४ 
ीरोपीववरुध्न मा.न्यायालयात नोर्ारोपपत्र नाखल करण्यात ीले असुन सनर गुन्हा 
न्यायप्रववषठ ीहे. 
(४) सनर प्रकरीी लोकप्रनतननिीींनी पोलीस ीयुक्त, बहृन्मुींबई याींच्याकड ेदन. ७.७.२०१७ रोजी 
वा त्या समुारास लेखी ती ार करण्यापुवीच उपरोक्त प्रमाीे गुन्हा नोंन करुन कायनेर्ीर 
कारवाई करण्यात ीली ीहे. 
(५) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  
म ल ांड (म ांबई) येथील सोनापूर जांक्शन वरील वाहतिू पोलीसाांच्या चौिन ला िारने हदलेली धडि 
  

(५०)  १०३५१५ (०६-०१-२०१८).   श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.जयि मार गोरे (माण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.भाऊसाहेब िाांबके (श्रीरामपूर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुलुींड (मुींबई) येथील सोनापरू जींक्र्नवरील वाहतूक पोलीसाींच्या चौकीला भरिाव वेगाने 
ीलेया कारने दननाींक १५ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास पहा्े िडक दनली, हे खरे 
ीहे काय, 
(२) असयास, सनर अपघातात वाहतूक पोलीसाींसह नतघेजी गींभीर जखमी झाले, हे ही खरे 
ीहे काय, 
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(३) असयास, याप्रकरीी र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली ीहे काय, 
(४) असयास, चौकर्ीत काय ीढगून ीले व तयानुसार कार चालकावर कारवाई करण्याबाबत 
तसेच अपघातात जखमी झालेया पोलीसाींना मनत करण्याबाबत कोीती कायावाही केली वा 
करण्यात येत ीहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारीे काय ीहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०२-२०१८) : (१) हे खरे ीहे. 
(२) नाही. 
     सनर घ्नेमध्ये  क पोलीस व  क कारचालक (ीरोपी) अस ेनोघेजी जखमी झाले. 
(३) व (४) दननाींक १५.०९.२०१७ रोजी ००.४० चे नरम्यान घ्नेतील मयायिुींन अवस्थतेील 
मो्ार कारचालक हा मुलुींडला जाण्यासाठम सोनापूर जींक्र्न येथे ीला असता तेथील 
रस्त्यावरुन पुढे जाीाऱ्या नसुऱ्या मो्ार कारला पाठममागून ठोकर मारुन व डडव्हायडर तोडून 
ववरुध्न दनर्ेने गेला व मो्ारवरील ताबा सु्याने सोनापूर जींक्र्नवरील वाहतूक पोलीस 
चौकीस िडकला. 
     याबाबत मुलुींड पोलीस ठाीे येथ े गु.र.ी . ३५९/२०१७, भा.नीं.वव.कलम २७९, ३३७, ४२७, 
४२९ सह १८४ मो.वा.का. सह सावाजननक सींपत्ती हानी प्रनतबींिक अधिननयम, १९८४ च ेकलम 
३ अन्वये गुन्हा नोंन करण्याींत ीला ीहे. दननाींक १३.११.२०१७ रोजी मा.न्यायालयात 
गुन्हयाचे नोर्ारोपपत्रनाखल करण्याींत ीले असून सनरचा गुन्हा न्यायप्रववष् ीहे. ीरोपीस 
दननाींक २०.०९.२०१७ रोजी अ्क करण्याींत ीली असनू त्याच दनवर्ी जामीन भमगाला ीहे. 
     अपघातात जखमी झालेया वाहतूक पोलीसावर र्ो्ीज हॉजस्प्ल, मुलुींड (प), मुींबई येथ े
तर ीरोपी चालकावर मुलुींड जनरल हॉजस्प्ल, मुींबई येथे उपचार करण्याींत ीले होते. 
(५) प्रश्न उया् ावत नाही.    

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िकसे 
म ांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
र्ासकीय मध्यवती मुरातीालय, मुींबई. 


