
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५२१ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

म ांबईत लोिल गाड्यात न प्रवास िरणाऱ्या महहलाांच्या स रके्षिररता  
पोलीस बळ प रववण्याबाबत 

  

(१) २९६१३ (२१-०१-२०१६) अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत लोकल रेल्वेच्या महिला डब्यातून प्रवास करणा-या लाखो प्रवाशाींच्या सुरके्षची 
जबाबदारी िी फक्त ६०० पोलीसाींवरच असल्याच ेमािे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, महिला प्रवाशाींच्या सुरके्षसाठी पोलीसाींच्या सींख्येत वाढ करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१२-२०१८) : (१) िे खरे नािी. 

सन २०१५ मध्ये मुींबई रेल्वे पोलीसाींच्या मदतीस िोमगाडश कमशचा-याींची देखील 
महिला प्रवाशाींच्या सुरके्षकामी ननयुक्ती करण्यात येत िोती तसेच गिृ ववभाग,शासन ननणशय 
हद.०९.०८.२००४ अन्वये मुींबई लोिमागश आयुक्तालयातील उप नगरीय लोकल गाड्यातून प्रवास 
करणा-या महिलाींच्या सुरके्षकररता ५०० िोमगाडश कमशचारी रेल्व ेपोलीसाींच्या मदतीकररता मींजूर 
करण्यात आले िोते. 
(२) सद्यस्थितीत महिला प्रवाशाींची वाढती सींख्या लक्षात घेता मुींबई रेल्वे कायशके्षत्रातील महिला 
प्रवाशाींच्या सुरके्षकररता गिृ ववभाग,शासन ननणशय हद.३०.०६.२०१७ अन्वये मिाराषर सुरक्षा 
मिामींडळाच े २०० सुरक्षा कमशचारी मींजूर करण्यात आले आिेत व गिृ ववभाग,शासन ननणशय 
हद.२२.०२.२०१८ अन्वये मुींबई रेल्वे पोलीसाींच्या मदतीकररता अनतररक्त १५०० िोमगाडश मींजूर 
करण्यात आले आिेत. 
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सद्यस्थितीत रात्री २०.३० वा.ते सकाळी ०६.३० वा.पयतं धावणा-या सवश उपननगररय 
लोकल रेल्व े गाड्याींच्या जाथतीत जाथत महिला राखीव डब्यातून रेल्व े पोलीस, िोमगाडश व 
मिाराषर राज्य  सरुक्षा मिामींडळ कमशचारी याींची सींयुक्तररत्या सुरके्षकामी ननयुक्ती केली जाते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

अांधेरी (पूवा) येथील ववमानतळ वाहतूि पोलीस चौिीिरीता  
जागा व तनधी उपलब्ध होत नसल्याबाबत 

  

(२) ३७१३२ (२१-०१-२०१६)  श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पूवा) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींधेरी (पूवश) येिील ववमानतळ वाितूक पोलीस चौकीकरीता थिाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मुींबई उपनगर स्जल्हयाींच्या स्जल्िा ननयोजन सममतीमध्ये एक वर्ाशपूवीपासून सातत्याने ननधी 
व जागेची मागणी केली असता मा.पालकमींत्री मिोदयाींनी जागा व ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याचे आश्वासन हदले िोते, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त आश्वासनानुसार स्जल्िा ननयोजन सममतीच्या यींत्रणेमाफश त अींधेरी (पूवश) 
ववमानतळ वाितकू पोलीस चौकीचा प्रथताव सादर करुन जागा व ननधी उपलब्ध करुन 
घेण्याबाबत कोणतीिी कायशवािी केली नसल्याबाबत सींबींधधत अधधकारी व कमशचाऱयाींच्या 
ववरोधात कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे, 
(३) तसचे मागणी प्रलींबबत असताींना अस्थतत्वात असलेली ववमानतळ वाितूक चौकी 
मा.आयुक्त मिानगरपामलका व सिआयुक्त वाितूक याींनी थवत: उपस्थित रािून तोडून घेतली, 
िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, सदर ववमानतळ वाितूक पोलीस चौकी तेिून तोडून पस्श्चम द्रतुगती मागाशवर 
अींधेरी उड्डाणपलुाखाली कीं ्ेनर थवरुप कायाशलयात थिलाींतरीत करण्यात आले असून या 
कीं ्ेनर कायशलयात महिला पोलीस कमशचाऱयाींना गणवेश बदलण्याची तसेच प्रसाधनाची व्यवथिा 
नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१९) : (१) स्जल्िा ननयोजन सममतीच्या हदनाींक २२/०६/२०१६ 
रोजीच्या बैठकीत मा. पालकमींत्री याींनी मुींबई उपनगर स्जल्हयातील पोलीस चौकी बाींधण्याबाबत 
ननधीची आवश्यकता लागल्यास स्जल्िा ननयोजन सममतीकडून ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
नमूद केले आिे. 
(२) उड्डाणपुलाखाली वाितूक पोलीस चौकी उभारण्याबाबत सींचालक, मुींबई रान्सपो श् सपो श् 
युनन् मिाराषर राज्य, मुींबई तसेच, सधचव, मुींबई रान्सपो श् सपो श् युनन् मिाराषर राज्य, 
मुींबई याींचशेी के्षत्रीय थतरावर पत्रव्यविार करण्यात आला आिे. 
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(३) िे खरे नािी. 
वाितुकीस अडिळा िोत असल्यान े बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेने सदर चौकीच े

ननषकासन केले असनू त्यावळेी फक्त सिायक आयुक्त, के/पूवश ववभाग, बिृन्मुींबई 
मिानगरपामलका िे उपस्थित िोते.  
(४) व (५) उक्त चौकीचे कायाशलय िे अींधेरी उड्डाणपुलाखाली कीं ्ेनरमध्ये सुरु करण्यात आले 
असून सदर कीं ्ेनरमध्ये तात्पुरत्या थवरुपात महिला पोलीस कमशचाऱयाींना कपड ेबदलण्याकररता 
व्यवथिा व प्रसाधनगिृाची व्यवथिा करण्यात आली आिे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

राज्यातील मराठवाड्यात द ष्ट्िाळ पररश्स्थतीत बालिामगाराांच ेप्रमाण वाढल्याबाबत  
  

(३) ५०८९५ (३०-०४-२०१६) अॅड.वारीस पठाण (भायखळा), श्री.मशवाजीराव नाईि (मशराळा), 
श्री.अत ल भातखळिर (िाांहदवली पूवा), श्री.इम्तीयाज सय्यद (औरांगाबाद मध्य), श्री.स तनल प्रभू 
(हदांडोशी) : सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मराठवाड्यात दषुकाळाच्या भीर्ण सींक्ात ऊस, वी्भट्टी, बाींधकाम, चिाच्या 
्पऱया, िॉ्ेल्स, घरकाम इत्यादी सवश हठकाणी बालकामगाराींच ेप्रमाण आधीच्या तलुनेत यावर्ी 
१५ त े २० ्क्क्याींनी जाथत असल्याच े सामास्जक सींथिाींच्या पािणीत मािे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान आढळून आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मुलाींच्या िक्काच े सींरक्षण करण्यासाठी गावपातळीपासून त े शिर पातळीवर 
सममत्या ननयुक्त करण्याच े सरकारी आदेश असूनिी बऱयाच गावात सममत्याच अस्थतत्वात 
नािीत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, नैसधगशक आपत्तीचा मोठा फ्का मलुाींना बसत असुनिी त्यावर शासनातफे 
ननयोजनाची अींमलबजावणी का्ेकोरपणे केली जात नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, बालकामगाराींच े प्रमाण कमी करण्याबाबत शासनामाफश त कोणती उपाययोजना 
करण्यात आली वा येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (३०-११-२०१८) : (१) िे खरे नािी, 
(२) महिला व बाल ववकास ववभागाच्या शासन ननणशय हदनाींक १०.०६.२०१४ अन्वये एकास्त्मक 
बाल सींरक्षण योजना या कें द्र शासन पुरथकृत योजनेच्या अनुर्ींगाने ग्राम बाल सींरक्षण सममती, 
नगर बाल सींरक्षण सममती, तालुका बाल सींरक्षण सममती मुलाींच्या िक्काच े सींरक्षणासाठी 
प्रनतबींधात्मक आणण उपचारात्मक कायश करण्यासाठी आतापयतं एकूण २०६५१ सममत्या 
थिावपत करण्यात आलेल्या आिेत. 
(३) व (४) मदत व पुनवशसन या ववभागाकडून दरवर्ी खरीप व रब्बी िींगामात दषुकाळाच े
मुल्याींकन करुन त्यानुर्ींगान े तात्पुरत्या थवरुपाच्या उपाययोजना करण्यात येतात. सदर 
उपाययोजनेमध्ये बालकामगाराींशी सींबींधधत कोणतीिी उपाययोजना अींतभूशत नािी. 
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नैसधगशक आपत्तीमुळे बाधधत झालेली मुले िी बाल न्याय (मलुाींची काळजी व 
सींरक्षण) अधधननयम २०१५ च्या कलम २ (१४) नुसार काळजी व सींरक्षणाची गरज असलेली 
मुले आिेत.  सबब, अधधननयमातील तरतूदीींच्या अनुर्ींगान े अशा मुलाींच्या पुनवशसनासाठी 
आवश्यक कायशवािी महिला व बाल ववकास ववभागाकडून करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

 
___________ 

  
वसई (श्ज.पालघर) येथील औद्योधगि वसाहतीमधील िारखानयाांमध्ये  

आग लागून घडलेल्या द घाटनाांबाबत 
  
 

(४) ६०७८२ (२२-०८-२०१६) श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.ववलास तरे (बोईसर) : सन्माननीय 
िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वसई (स्ज.पालघर) येिील औद्योधगक वसाितीमधील कारखान्याींमध्ये आग लागून दघुश् ना 
घडल्याच्या ककती घ्ना मािे जानेवारी, २०१५ पासनू ते म,े २०१६ अखेरपयतंच्या कालावधीत 
घडल्या आिेत व त्यामध्ये ककती जीववतिानी व ववत्तिानी झाली, 
(२) असल्यास, दघुश् नाग्रथत व्यक्तीींना कोणत्या थवरुपाची मदत शासनाने केली आिे, 
(३) असल्यास, सींभाव्य दघुश् नाींना प्रनतबींधीत करण्याच्यादृष्ीन े कोणत्या खबरदारीच्या 
उपाययोजना शासनान ेकेल्या वा करण्यात येत आिेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (३०-११-२०१८) : (१) तालुका वसई (स्ज.पालघर) येिील 
औद्योधगक वसािती मधील कारखान ेअधधननयम, १९४८ अींतगशत नोंदणीकृत कारखान्याींमध्ये 
जानेवारी, २०१५ पासून त ेम,े २०१६ अखेर पयतंच्या कालावधीत आग लागून स्जवीतिानी व 
ववत्तिानी झाल्याची नोंद सींचालक, औद्योधगक सुरक्षा व आरोग्य सींचालनालय, मुींबई याींचे 
कायाशलयात झालेली नािी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(३) औद्योधगक सुरक्षा व आरोग्य सींचालनालयाद्वारे कें द्रीय ननररक्षण प्रणालीमाफश त नोंदणीकृत 
रासायननक कारखान्याींचे प्राधान्याने ननररक्षण केले जाते. ननररक्षणाच्यावेळी आढळलेल्या 
भींगाबाबत कायदेशीर कारवाई केली जाते व त्रृ् ीींची पुतशता करण्याच्या सूचना हदल्या जातात.  
तसेच कारखान्यामध्ये ननयममतपणे रींगीत तामलम (Mock Drill) वर्ाशतून दोनदा घेऊन दघुश् ना 
िाताळण्याच े सराव केले जातात. मिाराषर सुरक्षा लेखा पररक्षण ननयम २०१४ नुसार, 
रासायननक व अनतधोकादायक कारखान्याींच ेशासन मान्यता प्राप्त सुरक्षा लेखा पररक्षकाींकडून 
(Safety Auditor) सुरक्षा लेखा पररक्षण केले जात.े 
  

___________ 
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म ांबई-प णे द तगती महामागाावरील अपघाताचे प्रमाण िमी  
िरण्यासाठी उपाययोजना िरण्याबाबत 

 

(५) ७८५८६ (१३-०४-२०१७) श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), 
श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.शामराव ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील 
(आांबेगाव), श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.स रेश लाड (िजात) :  
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-पुणे द्रतुगती मिामागाशवर सततच्या िोणाऱया अपघातामळेु तसेच बेमशथतीने 
चालववणाऱया वािनाबाबत जेषठ सामास्जक कायशकत्याश श्रीमती मसींधुताई सकपाळ याींनी उसे ्ोल 
नाक्यावर (स्ज.पुणे) येिे आयआरबीच्या अधधकाऱयाींकड े हदनाींक १८ जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास तक्रारी केल्या आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती शासनाने या मिामागाशवरील अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी 
कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-१२-२०१८) : (१) िे खरे आिे. 

हदनाींक १८ जानेवारी, २०१७ रोजी उसे ्ोल नाका येि ेजेषठ सामास्जक कायशकत्याश 
मसींधुताई सकपाळ याींनी मुींबई पुणे द्रतुगती मागाशवर बेमशथतीने चालणाऱया वािनाींबाबत 
आयआरबीच्या कमशचाऱयाींकड ेनतव्र नाराजी व्यक्त केली व तशा तोंडी सचूना हदल्या.  याबाबत 
कुठल्यािी थवरुपाची लेखी तक्रार करण्याींत आली नािी. 
(२) व (३) मािे जानेवारी त े सप् े्ंबर, २०१८ या कालावधीत मुींबई पुणे द्रतुगती मागाशवर 
लेनकह्ींग करणाऱया वािन चालकाींवर कारवाई करुन ७१,७८४ केसेस करुन रु. १.४३ को्ी 
इतका दींड आकारण्याींत आला आिे. 

अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मिामागश पोलीस ववभागामाफश त वािनचालकाींना 
मस्बेल््, िेल्मे् व इतर वाितकुीच्या ननयमाींबाबत समुपदेशन केले जाते.  द्रतुगती मागाशवर 
मािे माचश, २०१८ ते जलु,ै २०१८ या कालावधीत ३५१ वािनचालकाींचे समुपदेशन करण्याींत आले 
असून १३,९८२ वािनचालकाींना समजपत्र बजावण्याींत आले आिे. 
(४) ववलींब झालेला नािी. 
 

___________ 
 

 
राज्यातील स्थातनि स्वराज्य सांस्थाांमधील किमान तीन लाख िामगार  

गत दोन वर्ाांपासनू वेतनापासनू वांधचत असल्याबाबत 
 

(६) ८९३६२ (०४-०९-२०१७) श्री.वविास ि ां भारे (नागपूर मध्य) : सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



वव.स. ५२१ (6) 

(१) राज्यातील थिाननक थवराज्य सींथिाींमधील ककमान तीन लाख कामगार गत दोन 
वर्ांपासून वेतनापासून वींधचत असल्याचे मािे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सींघ्ीत आणण असींघ्ीत कामगाराींना ककमान वेतन ममळावे िा त्याींचा िक्क 
असून या सींथिाींनी िे वेतन न हदल्यास या सींथिाींना अस्थतत्वात रािण्याचा अधधकारिी 
नसल्याचा ननवाशळा मा.सवोच्च न्यायालयाने हदला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, असे असतानािी पाच िजार को्ीींच ेवेतन िकीत ठेवून कामगाराींना वेतनापासनू 
वींधचत ठेवण्याची कारणे काय आिेत, 
(४) असल्यास, सदर तीन लाख कामगाराींना वेतन ममळवून देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (१४-१२-२०१८) : (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

नागपूर शहरातील एिा महहलेची आखाती देशात ववक्री िेल्याबाबत 
  

(७) ८९८८६ (०४-०९-२०१७) डॉ.मममलांद मान े (नागपूर उत्तर) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शिरातील एका मिीलेची २ लाख रूपयात सौदी अरब आखाती देशात ववक्री 
केल्याची बाब मािे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, वेठबबगार तसेच घरकामाकरीता सदर महिलेस ववकण्यात आले आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शसानाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर प्रकरणातील आरोपी अखीर 
बेगम, आसमा खालीद व अब्दलु्ला नामक दलालाींवर कारवाई करण्याबाबत व सदर महिलेस 
परत आणण्याबाबत कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१८) : (१) व (२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) व (४) कफयाशदीन ेहदलेल्या तक्रारीनुसार सक्करदरा पोलीस ठाणे, नागपूर शिर येि ेगु.र.नीं. 
१६४/१७ भा.दीं.वव. कलम ४२०,३७०,३४२, ३७४,३२३,३२४,५०४प्रमाणे आरोपीताींववरूध्द गुन्िा दाखल 
करण्यात आला. सदर गुन्हयातील आरोपी क्र. १ महिलेस हद. २४/०७/२०१७ रोजी अ्क करून 
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सखोल ववचारपूस जवाब नोंदवून नतला मा.उच्च न्यायालयान ेअ्क पूवश जाममन मींजूर केला 
असल्यान ेतात्काळ मुक्त केले. सदर गुन्हयातील सदर महिले सोबत इतर आरोपीींताींचा शोध 
घेणे करीता सदर गुन्हयाचे तपासी अधधकारी दसु-याींदा मुींबई येिे गेले असता आरोपी क्र.२ 
याचा डोंगरी व वडाळा  परीसरात शोध घेण्यात आला परींतु आरोपीचा पत्ता अपुरा असल्यान े
तसेच फो्ो नसल्याने आरोपी क्र. २ चा शोध लागु शकला नािी. आरोपीींचा पुणश नाव, पत्ता व 
फो्ो अप्राप्त असल्याने लकु आऊ् ची प्रोसीजर करण्यात आली नािी.  सौदी अरब मध्ये 
असलेल्या आरोपी क्र. ३, ४ व ५ बाबत माहिती अप्राप्त असल्याने एक्सराडीशनची प्रकक्रया 
करण्यात आलेली नािी.नमुद गुन्हयातील आरोपी क्र.१ ववरूध्द प्रिमवगश न्यायदींडाधधकारी क्र.१ 
येिे दोर्ारोप पत्र दाखल करण्यात आले आिे. सदर गुन्हयाचा कलम १७३(८) जा.फौ. प्रमाण े
तपास सुरू आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

देशातील पहहले िौशल्य वविास ववद्यापीठ राज्यात  
स्थापण्यासाठीच्या प्रस्तावाबाबत 

 
(८) ९०११३ (०४-०९-२०१७) श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.स रेश गोरे (खेड आळांदी), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.अममत ववलासराव देशम ख (लातूर शहर), श्री.स तनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे 
(आवी), श्री.हर्ावधान सपिाळ (ब लढाणा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमन री), श्री.अब् द ल सत्तार 
(मसल्लोड), श्री.अजय चौधरी (मशवडी), श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनगर), श्री.अत ल भातखळिर 
(िाांहदवली पूवा), श्री.ववलासराव जगताप (जत), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) : सन्माननीय 
िौशल्य वविास व उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात बाींधकाम व्यवसायात पाच वर्ाशत ३ को्ी कुशल मनषुयबळाची, वािन उद्योगात 
सुमारे ४० लाख मनुषयबळाची आणण वाितूक के्षत्रात ५ लाख मनुषयबळाची 
आवश्यकता  असून  प्रमशक्षक्षत मनुषयबळाकरीता मके इन इींडडयासाठी उपयुक्त असलेल्या 
कौशल्य ववकास कायशक्रमाींतगशत देशातील पहिले कौशल्य ववकास ववद्यापीठ राज्यात  
मुींबईमध्ये सुरु करण्याचा प्रथताव ववचाराधीन असून त्यासाठीचा प्रथताव कें द्र शासनास सादर 
करण्याच्या सूचना कें द्रीय कौशल्य आणण उद्योजकता राज्यमींत्री याींनी हदल्यानींतर सिा 
महिन्याींचा कालावधीनींतरिी शासनान ेकें द्र शासनास प्रथताव सादर केलेला नािी, िे खरे आिे 
काय, 
(२) तसेच, ननती आयोगाच्या अींतगशत थिापन करण्यात आलेल्या कौशल्य ववकास उप 
सममतीने सादर केलेल्या अिवालात पुणे येिे प्रमशक्षण देण्याकरीता ४० कौशल्याींची ननवड 
करण्यात आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, प्रथताववत कौशल्य ववकास ववद्यापीठाच्या कायशकक्षा व त्याद्वारे राबवावयाचे 
उपक्रम याींच े थवरुप साधारणत: कशा प्रकारे ननस्श्चत करण्याच े शासनान े ठरववलेले आिे व 
त्यामधून कोणते साध्य अपेक्षक्षलेले आिे, 
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(४) असल्यास, देशातील पहिले कौशल्य ववकास ववद्यापीठ थिापण्याच्या उक्त प्रथताव कें द्र 
शासनास सादर करण्याबाबत अद्यापपयतं शासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२७-११-२०१८) : (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नािी 

___________ 
  

प ण्यातील िेशवराव जधेे चौिात, स्वारगेट येथे बस थाांबे समोर थाांबण्याऐवजी बह ताांशी 
पीएमपीएमएलच्या बस रस्त्याांच्या मध्यभागी थाांबत असल्याबाबत 

  

(९) ९३५३२ (०४-०९-२०१७)  श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील केशवराव जधेे चौकात, थवारगे् येिे बस िाींब ेसमोर िाींबण्याऐवजी बिुताींशी 
पीएमपीएमएलच्या बस रथत्याींच्या मध्यभागी िाींबत असल्याने प्रवाशाींची गैरसोय िोत 
असल्याची बाब हदनाींक २१ माचश, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आली आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, थवारगे् पोलीस ठाणे, एस्ी बस थिानकाच ेप्रवेशद्वार, बस थिानक, स्जजाऊ 
उपिारगिृ, वारजे-माळवाडी बसिाींबा या हठकाणी खासगी ्ॅक्सी व वपयाजोमधून मोठ्या 
प्रमाणात अवैध वाितूक िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, वाितूक पोमलस या बेमशथतीकड ेदलुशक्ष करीत असनू परगावचे वािन हदसताच 
बाजूला घेऊन त्याींच्याकडून पावत्या फाडण्यालाच प्राधान्य देत आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्श काय आिेत व तद्नुसार शासनाने उक्त ववर्यी कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-११-२०१८) : (१) िे खरे आिे.  
(२) नमूद हठकाणी अवैध प्रवासी वाितूक िोत असल्याचे आढळून आल्यान ेपुणे शिर वाितूक 
शाखेकडून सन २०१७ मध्ये ५३ वािनाींवर तर सन २०१८ मध्ये ४१ वािनाींवर मो्ार वािन 
कायदा कलम ६६(अ) / १९२ प्रमाणे मो्ार वािन न्यायालयात ख्ले दाखल करण्याींत आले 
आिेत. 
(३) वाितूक शाखकेडील पोलीस अधधकारी व कमशचारी िे, जे वािनचालक वाितकू ननयमाींचा 
भींग करतील अशा सवश वािनचालकाींवर मो्ार वािन कायद्याप्रमाणे कारवाई करतात.  
त्यामध्ये कोणतािी दजुाभाव केला जात नािी. 
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(४) व (५) केशवराव जेधे चौकात वािनाींच्या गदीच्या वेळी वाितूक पोलीसाींव्यनतररक्त पुणे 
मिानगर पररविन मिामींडळाकडून दोन वाितूक ननयींत्रकाींची नेमणूक करण्याींत आली असून 
बसेस रथत्याच्या मध्यभागी िाींबू नयेत याकरीता रथत्यावर लोखींडी बॅररके्स लावून त्या 
आतून बससे घेऊन प्रवाशाींची चढउतार करण्याींत येत आिे. तसचे गदी िोऊ नये याकरीता 
रथत्याींवरील फेरीवाले, अनतक्रमणे काढणे इ. सींदभाशत पुणे मिानगरपामलकेशी पत्रव्यविार 
करण्याींत आला आिे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

म ांबईमध्ये म ांबई पोलीस दलािडून ६० बाांगलादेशी नागररिाांना अटि िेल्याबाबत 
  

(१०)  ९५२६९ (०६-०१-२०१८).   श्री.अत ल भातखळिर (िाांहदवली पूवा) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईमध्ये मुींबई पोलीस दलाकडून ६० बाींगलादेशी नागररकाींना अ्क केल्याचे मािे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच, राज्यामध्ये ववशेर्तः मुींबई, ठाणे, रायगड इ. मोठ्या शिराींमध्ये बाींगलादेशी 
नागररकाींच ेप्रमाण जाथत असल्याचे ननदशशनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर बाींगलादेशी नागररकाींकड ेभारतीय पारपत्रे, ओळखपत्र ेव इतर कागदपत्राींचा 
पुरावािी सापडला असून त्याींना सदर कागदपत्र े उपलब्ध करून देणाऱयाीं ्ोळ्या कायशरत 
असल्याच ेननदशशनास आले, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार राज्यातील बाींगलादेशी घुसखोराींवर व त्याींना कागदपत्र े पुरववणाऱया ्ोळ्याींवर 
शासनामाफश त कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काय कारणे आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-१२-२०१८) : (१) मािे ऑक््ोबर २०१७ मध्ये मुींबई पोलीस दलान े८२ 
घुसखोर नागररकाींवर कारवाई केली आिे. 
(२) राज्यात मािे नोव्िेबर, २०१७ पयतं बिृन्मुींबई–८२, नवी मुींबई–१, ठाणे शिर–४४, ठाण े
(ग्रामीण)-३१ बाींग्लादेशी नागररक आढळून आले. त्याींचेवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली 
आिे. 
(३) व (४) अवैध बाींग्लादेशी नागररकाींववरुध्द करण्यात आलेल्या कारवाईत बाींग्लादेशी 
नागररकाींकड े भारतीय कागद पत्राींचा पुरावा सापडला आिे. असला त्याींना सदर कागदपत्र े
उपलब्ध करुन देणाऱया ्ोळ्या कायशरत असल्याचे बिृमुींबई वगळता इतर हठकाणी  ननदशशनास 
आलेले नािी. तिावप, बिृन्मुींबई मिानगर पामलकेतील कुलाश एल ववभागातील जन्म मतृ्य ु
नोदींणी अधधकारी तसचे मसथ्म ॲनालायसेस प्रोडक्् डा्ाबसे (सपॅ कायशप्रणाली) च ेअधधकारी 
याींनी बाींग्लादेशी नागररकाींना भारतीय कागदपत्र े उपलब्ध करुन देण्याकामी प्रत्यक्ष / 
अप्रत्यक्षररत्या मदत केल्याच ेतपासात आढळून आले, त्यामुळे त्याींचे ववरुध्द कलम ४६५, ४६७, 
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४६८, ४७१, ४२०, ३४ भा.द.वव. सि पासपो श् ॲक्् १९६७ कलम १२ सि आधार कायदा कलम 
३४ सि ४० लोक प्रनतननधी अधधननयम कलम ३१ अन्वये हदनाींक २७.१२.२०१६ रोजी गुन्िा 
नोंद करण्यात आला असनू सदर गुन्हयाचा तपास सुरू आिे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

नामशि येथील शरणापूर रोड पररसरातील ततबेटीयन मािेटमध्ये झालेला स्फोट  
  

(११) ९५६४७ (०६-०१-२०१८) श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अश्जत पवार (बारामती), 
श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेगाव) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक येिील शरणापूर रोड पररसरातील नतबे्ीयन माके्मध्ये हदनाींक ९ ऑक््ोबर, 
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास थफो् झाल्याची घ्ना घडली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची शासनामाफश त चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नूसार पुढे कोणती कायशवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-१२-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे. तिावप, सदर घ्ना 
हद.०७/१०/२०१७ रोजी घडली आिे. 
(२) व (३) या प्रकरणातील आरोपीने नामशक येिील थवत:च्या मालकीच्या नतबे्ीयन माके् 
लाईन नीं. १ येिील गाळा नीं. ३ येिे मलकेज असलेला गॅस पाईप, गॅस मसलेंडरला लावल्यान े
गॅस गळती िोवून थफो् झाल्याचे ननदशशनास आले आिे. यावळेी आरोपीने सुरक्षक्षततेच्या 
दृष्ीने कोणतीिी व्यवथिा केलेली नव्िती. तसेच सदर दघुश् नेची माहिती आरोपीने पोलीसाींना 
ववलींबाने हदली. या प्रकरणी आरोपी ववरुध् द गु.र.क्र.३४९/१७, भा.दीं.वव.कलम २८६ अन्वये 
हद.७/१०/२०१७ रोजी गुन्िा दाखल करण्यात आला आिे. आरोपीस हद.०८/१०/२०१७ रोजी अ्क 
करण्यात आली असून आरोपी जामीनावर मुक्त आिे. सद्यस्थितीत गुन्िा पोलीस तपासावर 
आिे. 
(४) ववलींब झालेला नािी. 

___________ 
 

िोलाड-मभरा मागाावरील (श्ज.रायगड) ववळे-भागाड येथील रस्त्याांच्या ांं दीिरणाबाबत 
  

(१२) ९६२१९ (२९-१२-२०१७) श्री.मनोहर भोईर (उरण) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोलाड-मभरा मागाशवरील (स्ज.रायगड) ववळे-भागाड येिे औद्योधगक वसाितीमुळे अवजड 
वािनाींच्या वाितुकीचे प्रमाण वाढल्याने अपघाताचा धोका वाढल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, या भागातील अवजड वािनाींच्या वाितूकी सींदभाशत शासनाने कोणता ननणशय 
घेतला आिे, 
(३) असल्यास,  सदरिू रथत्याींच्या रुीं दीकरणाबाबत शासनान े कोणती कायशवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-१२-२०१८) : (१) कोलाड-मभरा मागाशवर कोलाड पोलीस ठाण े िद्दीत 
सन २०१७ मध्ये मौ.पिूर गाींवाचे िद्दीत हदनाींक १३.०१.२०१७ रोजी मो्ार अपघात क्रमाींक 
०१/२०१७, व मौ.वाळींजवाडी गाींवाचे िददीत हदनाींक १८.०२.२०१७ रोजी मो्ार अपघात क्रमाींक 
४/२०१७ असे अपघात दाखल आिेत. 
(२) व (३) कोलाड त े ववळे िा रथता माणगाींव तालुक्यातील ववळे भागाड औद्योधगक 
वसाितीस जोडणारा २१.०० कक.मी. लाींबीचा रथता असून तो प्रमुख राज्य मागश दजाशचा रथता 
आिे. सदर रथत्याचा पषृठभाग डाींबरी थवरुपाचा असून रुीं दी ७.०० मी्र इतकी आिे. सदरची 
रुीं दी िी एकूण दोन माधगशका इतकी आिे. या रथत्यावरुन प्रामुख्यान ेपोलीदाची अवजड वाितूक 
िोत असते. सद्य:स्थितीत रथत्याचा पषृठभाग खराब अवथिेत असनू रथत्याच्या 
मजबुतीकरणाची व नुतनीकरणाची कामे मींजूर आिेत. सद्य:स्थितीत रथत्याच्या रुीं दीकरणाची 
आवश्यकता नािी. 

त्याचप्रमाणे ववळे त ेपा्णूस िा ५ कक.मी.लाींबीच्या रुीं दी २.०० कक.मी.भागापयतं ५.५० 
मी. इतकी आिे तर उवशररत ३.०० कक.मी. भागामध्ये ३.७५ मी. इतकी आिे.  सदर रथत्याचा 
पषृठभाग खराब असून सींपूणश रथत्याची रुीं दी ५.५० मी. करणे व सींपूणश पषृठभाग नुतनीकरण 
करणे िी कामे मींजूर असून उपरोक्त सवश कामाींस ताींबत्रक मान्यता प्राप्त असून ननववदा 
मागववण्याींत आलेल्या आिेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
 
रेल्वेच्या बाटलीबांद पाणी प रववणारी स्वतांत्र गे्रट इांडडयन पेननस ला (अांबरनाथ येथील जेपी) 

धरणात मतृदेह सापडला असल्याबाबत 
 

(१३)  ९६५३० (२९-१२-२०१७).   श्री.अममत ववलासराव देशम ख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (मशडी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.नसीम 
खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रेल्वेत बा्लीबींद पाणी पुरववल्या जाणाऱया थवतींत्र गे्र् इींडडयन पेनन्सलुा (अींबरनाि येिील 
जेपी) धरणात मतृदेि सापडला असल्याचे ननदशशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार रेल्वेत पुरववल्या जाणाऱया पाण्याच्या धरणाच्या सुरक्षक्षततेबाबत व रेल्वे प्रवाशाींना 
वपण्याचे शुध्द पाणी अल्पदरात उपलब्ध करुन देण्यासाठी पाण्याचा अन्य थत्रोत उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-१२-२०१८) : (१) िे खरे आिे. 

हदनाींक ११.०९.२०१७ रोजी मशवाजीनगर पोलीस ठाणे (अींबरनाि) िद्दीतील 
जे.पी.धरणाच्या पाण्यामध्ये एका अनोळखी पुरुर्ाचा मतृदेि आढळून आला आिे. 
(२) याप्रकरणी मशवाजीनगर पोलीस ठाणे येिे अ.म.ृ रस्ज. नीं. ६५/२०१७, भा.दीं.वव. १७४ अन्वये 
हदनाींक ११.०९.२०१७ रोजी गुन्िा दाखल करण्याींत आला असून पुढील तपास सुरु आिे. 

रेल्वे प्रवाशाींना आय.आर.सी.्ी.सी. या रेल्वे च्या अखत्याररतील मिामींडळामाफश त 
व्यावसानयक दराने वपण्याच े पाणी उपलब्ध करुन हदल्या जाते.  रेल्वे प्रवासी अिवा रेल्व े
कमशचारी याींचकेरीता अींबरनाि येिील आय.आर.सी.्ी.सी. च्या अखत्याररतील धरणातील 
पाण्याचा उपयोग केला जात नािी. कल्याण थिानक आणण तेिील वसाित याकरीता कल्याण 
डोंबबवली मिानगरपामलकेकडून प्रककया केलेले वपण्याच ेपाणी उपलब्ध िोत असल्यान े रेल्वेला 
पाण्याचा अनतररक्त थत्रोत ननमाशण करण्याची आवश्यकता वा्त नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
 

रावेर (श्ज.जळगाव) मतदार सांघातील पोलीस िमाचा-याांची ररक्त असलेली पदे भरणेबाबत 
  

(१४)  ९९८१० (०६-०१-२०१८).   श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रावेर (स्ज.जळगाव) मतदारसींघात ४ पोलीस थ्ेशन असून येिील पोलीस कमशचा-याींची पदे 
ररक्त असल्याच ेमािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, अपु-या पोलीस सींख्येमुळे पोमलसाींना काम करण्यासाठी अडचणी ननमाशण िोत 
असल्याच ेननदशशनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या कायाशलयाींमध्ये पोलीसाींची कमतरता असल्यामुळे गुन्िेगारीमध्ये वाढ िोत 
असल्याच ेतालुकावासीयाींकडून तक्रार िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, सदरिू कायाशलयाींमध्ये पोलीस कमशचा-याींची रीक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-११-२०१८) : (१) रावेर (स्ज.जळगाव) मतदारसींघात ५ पोलीस थ्ेशन 
असून एकुण २२२ इतकी मींजूर पदे आिेत.  त्यापैकी ३५ पदे ररक्त आिेत. 
(२ व (३) िे खरे नािी. 
(४) ररक्त  झालेल्या  पदाींची भरती सन २०१८ च्या माचश-एवप्रल मध्ये पुणश झाली आिे. भरती 
झालेल्या उमेदवाराींची मुलभूत प्रमशक्षणानींतर सवश सींबींधधत पोलीस ठाण्यात ननयुक्ती करण्यात  
येणार आिे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
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खालापूर (श्ज.रायगड) टोल नाक्यावर पोलीसाांनी बीफ 
वाहतूि िरणारा िां टेनर पिडल्याबाबत 

  

(१५) १०५०३२ (०७-०४-२०१८)  श्री.मनोहर भोईर (उरण) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खालापूर पोलीसाींनी (स्ज.रायगड) हदनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास खालापूर 
्ोल नाक्यावर बीफ वाितकू करणारा कीं ्ेनर पकडला, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी ककती जणाींना अ्क करण्यात आली आिे व त्याींचेवर कोणत्या 
कलमान्वये कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-१२-२०१८) : (१) िे खरे आिे. 

परींतु सदरची घ्ना िी हदनाींक १४.१२.२०१७ रोजी सुमारे ०५.०० च्या सुमारास 
सावरोली (ता.खालापूर) गाींवाचे िद्दीत घडली आिे. 
(२) या प्रकरणी दोन आरोपीींना (रा.िरयाणा राज्य) अ्क करण्यात आली असनू त्याींचेवर 
गु.र.क्र. २६०/२०१७ मिाराषर प्राणी सींरक्षण अधधननयम, १९७६ (सुधारणा २०१५) चे कलम 
५(ब), ५(क), ६, ११ सि भा.दीं.वव. कायदा कलम ३४ अन्वये गुन्िा दाखल करण्यात आला 
आिे. 

गुन्हयाचा तपास पूणश झाला असनू गुन्हयातील प्रमुख आरोपी याचा कलकत्ता येि े
जाऊन शोध घेतला असता तो ममळून आला नािी. त्यामुळे सदर आरोपीववरध्द सीआरपीसी 
२९९ प्रमाणे तर इतर आरोपीींववरुध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोप दाखल करण्याींत आले आिे 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

म .पो.ता. जालना येथील अथा व साांश्ख्यिी सांचालनालयाच्या महहला राजपत्रत्रत  
अधधिाऱ्याचा िरण्यात आलेला ववनयभांग  

  

(१६) १०५०६६ (१२-०४-२०१८) श्री.शरददादा सोनावणे (ज ननर), श्री.सरदार तारामसांह (म ल ांड) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मु.पो.ता.स्ज.जालना येि ेअिश व साींस्ख्यकी सींचालनालयाच्या महिला राजपबत्रत अधधकारी 
याींच्यावर स्जल्िा ग्रामीण ववकास यींत्रणा सिाय्यक प्रकल्प अधधकारी या पदावर कायशरत 
असताना तत्कालीन जालना स्जल्िा पररर्देच्या मुख्य कायशकारी अधधकारी दीपक चौधरी यान े
ॲन््ी चेंबरमध्ये बोलवून ववनयभींग व अनतप्रसींग करण्याचा प्रयत्न केल्याचा ननर्ेध 
करण्याकरीता, राज्यभर तसेच मुींबईत वाींदे्र येिील मुख्यालयात, मींत्रालय, नवीन प्रशासन 
भवनामध्ये अिश व साींस्ख्यकी सींचालनालयाच्या कमशचाऱयाींनी सींबींधीत दोर्ी अधधकाऱयाींववरुध्द 
तातडीन ेकारवाई करण्याची जाहिर मागणी करीत कामबींद आींदोलन करुन ननर्ेध नोंदववल्याची 
बाब हदनाींक १६ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास उघडकीस आली, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, श्री.दीपक चौधरी या अधधकाऱयान े हदनाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजी वा 
त्यासुमारास, सींबींधीत राजपबत्रत महिला अधधकाऱयाींस ॲन््ी चेंबर मध्ये बोलवून ववनयभींग व 
अनतप्रसींग करण्याचा प्रयत्न करुनिी या महिलेची तक्रार सींबींधीत पोलीस थ्ेशनमध्ये दाखल 
करुन घेण्यास िेतूत: ववलींब करण्यात आला, तसेच आवश्यक त ेसीसीह्व्िी फु्ेज सींबींधीत 
महिलेला उपलब्ध करुन न देणे, स्ज.प.महिला कमशचाऱयाींकडून मुख्य कायशकारी अधधकारी 
याींच्या चाररत्र्याच े प्रमाणपत्र गोळा केले जाणे इ.सींशयाथपद प्रकार घडत असल्याने राज्यात 
सवशत्र या घ्नेचा कमशचाऱयाींनी काळ्या कफती लावून ननर्ेध केला, तरीिी सींबींधीत दोर्ी 
अधधकाऱयाींववरुध्द कोणतीच कारवाई न करण्याची सवशसाधारण कारणे काय आिेत, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाचा तपास करण्यात आला आिे काय, तपासाच ेननषकर्श काय आिेत 
व तद्नुसार सींबींधीत दोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-११-२०१८) : (१) िोय िे खरे आिे. 

सदर घडलेल्या घ्नेचा ननर्ेध करण्याकरीता अिश व साींस्ख्यकी सींचालनालय 
अधधकारी/कमशचारी सींघ्ना (शासनमान्य) याींनी हदलेल्या ननवेदनानुसार अिश व साींस्ख्यकी 
सींचालनालयाच्या ववववध कायाशलयातील अधधकारी/कमशचा-याींनी हदनाींक १६/०१/२०१८ रोजी 
काळ्या कफती लावनू ननर्ेध नोंदववला. कामबींद आींदोलन करण्यात आलेले नािी.  
(२) व (३) कफयाशदीन ेहदलेल्या तक्रारीवरून पोलीस थ्ेशन कहदम, जालना येिे आरोपीववरूध्द 
गु.र.नीं. ०५/१८ कलम ३५४ (अ) (१) (२), ५०९ भा.दीं.वव. प्रमाणे गुन्िा दाखल करून सदर 
आरोपीस अ्क करण्यात आली. सीसीह्व्िी फु्ेज चे डडव्िीआर तपासणी कामी मा.सींचालक, 
सिाय्यक न्यायवैज्ञाननक प्रयोगशाला, मुींबई येि े तपासणीकरीता पाठववलेला असून सदर 
तपासणी अिवाल अद्याप अप्राप्त आिे. सदर गुन्हयात कफयाशदीस पुणश पणे सिकायश करण्यात 
आलेले आिे. 

सदर गुन्हयामध्ये आरोपीींववरूध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र सादर केले आिे. 
सदरचे प्रकरण सध्या न्यायप्रववषठ आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

ववक्रोळी (म ांबई) हन मान नगरातील एसआरए योजनेतील  
भ्रष्ट्टाचाराबाबत िेलेले आांदोलन  

(१७) १०५११० (१२-०४-२०१८) श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममत ववलासराव देशम ख (लातरू शहर), श्री.अममन पटेल 
(म ांबादेवी), श्री.त्र्यांबिराव मभस े(लातूर ग्रामीण), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), श्री.स तनल िेदार 
(सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.हर्ावधान सपिाळ 
(ब लढाणा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमन री), श्री.अब् द ल सत्तार (मसल्लोड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.राह ल बोंदे्र (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) ववक्रोळीच्या (मुींबई) िनमुान नगरातील एसआरए योजनतेील सुरु असलेला घो्ाळा व 
भ्रष्ाचाराबाबत नवजीवन सोसाय्ी िनुमान मींहदर या हठकाणच्या मोकळ्या जागेत हदनाींक १३ 
डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारासापासून शेकडो झोपडीधारकाींकडून सुरु असलेले आींदोलन, 
या आींदोलनाचा भाग म्िणून हदनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास अन्न त्याग 
सत्याग्रि करण्याचा ननणशय घेतला असताना, पोलीसाींनी बळाचा वापर करुन आींदोलन करणाऱया 
महिला व रहिवाशाींची धरपकड करुन आींदोलन दडपून ्ाकले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, आींदोलकाींच्या मागण्याींचे िोडक्यात थवरुप काय आिे व त्या पूणश करण्याच्या 
दृष्ीने शासनान ेकोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१८) : (१) नािी, िे खरे नािी. परींतू पाकश साई् पोलीस ठाणेच े
िद्दीत िनुमान नगर, पाकश साई्, ववक्रोळी (प.), मुींबई येिे एस.आर.ए.  योजनते सुरु असलेला 
घो्ाळा व भ्रष्ाचाराच्या ववरोधात तेिील समिशकाींनी हद.२६.१२.२०१७ ते २९.१२.२०१७ या 
कालावधीत अन्नत्याग व साखळी उपोर्णासाठी एकत्र जमून मा.पोलीस आयुक्त, बिृन्मुींबई 
याींच्या जमावबींदीच े आदेश तसेच वररषठ पो.ननररक्षक, पाकश साई् पोलीस ठाण,े मुींबई याींनी 
वेळोवेळी बजावलेल्या आदेशाचे उल्लींघन केले तसेच सदर इसमाींना तेिून ननघून जाण्याबाबत 
समज हदली असता त्याींनी घोर्णाबाजी व सत्याग्रि चालूच ठेवल्याने त्याींना कायशवािीकररता 
ताब्यात घेतले असता त्याींनी कफयाशदी व पोलीसाींना धक्काबुक्की व मारिाण करुन जखमी 
करुन मशववगाळ केली व पोलीसाींच्या कामात अडिळा ननमाशण केला म्िणून त्याींच्याववरुध्द 
पाकश साई् पोलीस ठाणे येि ेगु.र.क्र.५३५/२०१७ कलम ३३२, ३५३, १४३, १४७, १४९, १८६, १८८ 
भादींववसि कलम ३७(३) १३५ मपोका प्रमाणे गुन्िा नोंद करण्यात आला आिे. 
(२) व (३) पाकश साई् पोलीस ठाणेचे िद्दीत िनुमान नगर, पाकश साई्, ववक्रोळी (प.), मुींबई 
येिील लोकाींच्या तेिील एस.आर.ए. योजनेत ववकासकाींनी केलेला घो्ाळा व भ्रष्ाचाराच्या 
अनुर्ींगाने त्याींच्या तक्रारी िोत्या. पोलीसाींसमोर बेकायदेशीर जमाव एकत्र येवुन सरकारी 
कामात अडिळा आणून कफयाशदी पोलीस व बींदोबथतावरील इतर पोलीसाींना मारिाण 
केल्याप्रकरणी त्याींच्याववरुध्द सदरचा गुन्िा नोंद करण्यात आला आिे. याबाबतचा पुढील तपास 
सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

धचत्रपटगहृात बाहेरील खाद्यपदाथा खाण्यास असलेली बांदी उठववण्याबाबत 
  

(१८) १०५३५२ (०५-०४-२०१८) श्री.स तनल मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सांतोर् 
दानवे (भोिरदन), श्री.सांदीपानराव भ मरे (पैठण), श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा), अॅड.गौतम 
चाब िस्वार (वपांपरी), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), 
श्रीमती मतनर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.अत ल भातखळिर (िाांहदवली पूवा), अॅड.आमशर् शलेार 
(वाांदे्र पश्श्चम) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील धचत्रप् गिृात बािेरील खाद्यपदािश नेण्यास धचत्रप् प्रशासनान ेघातलेली बींदी 
मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने उठवूनिी धचत्रप्गिृ प्रशासनाकडून सुरके्षचे कारण देऊन 
मा.न्यायालयाच े आदेश धुडकावण्यात आल्यान े त्या ववरोधात मा.मुींबई उच्च न्यायालयात 
दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याधचकेवर हदनाींक ४ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने पुन्िा ननणशय देऊन बािेरील खाद्यपदािश खाण्यास असलेली बींदी 
उठवून याबाबत येत्या तीन आठवड्यात ननयमावली तयार करावेत असे आदेश राज्य शासनाला 
हदले आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, धचत्रप्गिृाींमध्ये प्रेक्षकाींना बािेरच ेककीं वा थवतःचे खाद्यपदािश नेण्यास मज्जाव 
करण्याबाबतचा ननणशय धचत्रप्गिृाींच्या मालकानी मािे जान,े २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
घेतला असून सदर ननणशयानसुार मुींबईसि अन्य शिराींतील मस्ल््प्लेक्स व अन्य 
धचत्रप्गिृाींमध्ये थवतःचे खाद्यपदािश सोबत नेण्यास मज्जाव केला जातो आिे, यामळेु 
घ्नेतील अनुच्छेद २१ अन्वये असलेल्या जगण्याच्या िक्काच ेउल्लींघन करण्यात येत आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मिाराषर मसनेमा (ननयामक) ननयमावली १९६६ मधील ननयम १२१ अन्वये 
धचत्रप्गिृाींत खाद्यपदािाशच्या ववक्रीला मनाई असताींनािी आधुननक पध्दतीच्या 
धचत्रप्गिृाींमध्ये प्रेक्षकाींना आतच असे खाद्यपदािाशची ववक्री करुन ननयमाचे उघडपणे उल्लींघन 
केले जात,े िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे, चौकशीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार धचत्रप् गिृात बािेरील खाद्यपदािश आणून खाण्यास असलेली बींदी उठववण्याच्या 
दृष्ीने शासनान ेकोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-१२-२०१८) : (१) िे खरे नािी. 
(२), (३) व (४) यासींदभाशत श्री.जैनेंद्र बक्षी याींनी जनहित याधचका क्र.८२/२०१७ मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई येि ेदाखल केली असून, सदर प्रकरण सद्यस्थितीत न्यायप्रववष् आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

म ांबई शहर व उपनगरातील रहदारीच्या रस्त्यावरील सी.सी.हट.व्ही. िॅम-ेयाांचे तनयांत्रण 
िरण्यासाठी तनयांत्रण िक्षािररता पोलीस अधधिारी व िमाचाऱ् याांची पदे भरण्याबाबत 

  

(१९) १०६२२६ (११-०४-२०१८) श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.हर्ावधान सपिाळ (ब लढाणा), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोर् 
टारफे (िळमन री) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शिर व उपनगरातील रिदारीच्या वदशळीच्या रथत्यावर सी.सी.ह्.व्िी. कॅमेरे 
बसववण्यासाठी म.ेलासशन ॲन्ड ्ुब्रो च्या कीं पनीशी हदनाींक ७ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी वा 
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त्यासुमारास करार करण्यात आला व त्यानुसार मुींबई शिरात ४७१७ सी.सी.ह्.व्िी कॅमेरे 
बसववण्यात आले सदरच्या कॅमे-याींच े ननयींत्रण करण्यासाठी ननयींत्रण कक्षाकररता पोलीस 
अधधकारी व कमशचारी याींची एकूण ४२ पदे सुधारीत आकृतीबींधात प्रथताववत करण्यात आली 
आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरील पदे भरण्याकरीता शासनान ेकोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१२-२०१८) : (१) व (२) मिाराषर पोलीस दलातील मुींबई शिर या 
घ्काच्या सुधारीत आकृतीबींधामध्ये वाितुक ववभाग,मुींबई या कायाशलयाकररता मापदींडानसुार  
पदाींचा समावेश करण्यात आला आिे. सदर पदामध्ये सीसी्ीव्िी कॅम-ेयाचे ननयींत्रण 
करण्यासाठी आवश्यक पोलीस अधधकारी/कमशचारी याींच्या पदाींचा समावेश करण्यात आला आिे. 

मिाराषर पोलीस दलाचा सुधारीत आकृतीबींध अींनतम करण्याची कायशवािी  सुरू आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

िोल्हापूर शहरामध्ये जागतति दजााचे छत्रपती शाहू महाराजाांचे स्मारि उभारण्याबाबत 
  

(२०)  १०८७२४ (१२-०४-२०१८).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्िापूर शिरामध्ये जागनतक दजाशच्या छत्रपती शािू मिाराजाींच्या थमारकासाठी छत्रपती 
शािू ममलची जागा वथत्रोद्योग मिामींडळाकडून शासनाकड े व शासनाकडून कोल्िापूर 
मिानगरपामलकेच्या ताब्यात ममळालेली नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर थमारकासाठी कोल्िापूर मिानगरपामलका प्रशासनाकडून शासनाकड े
आराखडा सादर केला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर थमारकासाठी रु.१६९ को्ी ननधीची आवश्यकता असून िा ननधी शासनान े
देण्याची घोर्णा करूनिी आजातागात ननधीची तरतुद करण्यात आली नािी, िे िी खरे आिे 
काय, 
(४) असल्यास, छत्रपती शािू थमारकाच े काम प्रलींबबत असून याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-१२-२०१८) : (१) िे खरे आिे 
(२), (३) व (४) छत्रपती शािु मिाराजाींचे थमारक उभारण्यासींदभाशत पालकमींत्री, कोल्िापूर 
याींच्या अध्यक्षतेखाली थिाननक मींत्री, थिाननक लोकप्रनतननधी इत्यादीींचा समावेश असलेली 
सममती हदनाींक १२ माचश,२०१३ अन्वये गहठत करण्यात आली असून सदर सममतीमाफश त 
थमारकाच े थवरुप, सींकल्पना, आराखड,े अींदाजपत्रक व जागा िथताींतरण तसचे थमारकाच्या 
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बाींधकामासाठी आवश्यक ननधी इ. सींदभाशतील  ननणशय घेण्यात येणार आिेत. तिावप, कोल्िापूर 
स्जल्हयाचे पालकमींत्री, लोकप्रनतननधी बदलल्यामुळे सममतीच्या पुनशरचनेबाबतचा प्रथताव 
मा.मुख्यमींत्री कायाशलयास सादर करण्यात आला आिे. सममती पुनशगठनास मान्यता प्राप्त 
िोताच सदर सममतीमाफश त थमारकाच े आराखड,े जागा िथताींतरण तसेच थमरकाच्या 
बाींधकामाच्या आवश्यक ननधीबाबतचे ननणशय तातडीन ेघेण्यात येतील.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

मल्हारपेठ (ता.पाटण, श्ज.सातारा) येथील पोलीस आऊटपोस्टची शे्रणी  
स धारूण त्याहठिाणी नवीन पोलीस स्टेशन तनमााण िरण्याबाबत 

  

(२१) १०८७९० (०७-०४-२०१८) श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ण (स्ज.सातारा) ववधानसभा मतदारसींघातील कराड-धचपळुण या प्रमुख राषरीय 
मिामागाशवर असणा-या मल्िारपेठ (ता.पा्ण, स्ज.सातारा) येिील पोलीस आऊ्पोथ्ची शे्रणी 
सुधारणा (अपगे्रडशेन) करुन त्याहठकाणी नवीन पोलीस थ्ेशन िोणेबाबत सन २००१ मध्ये व 
त्या दरम्यान राज्य शासनाकड ेप्रथताव देवून मागणी केली िोती, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा प्रथताव िा पोलीस मिासींचालक याींचेकड ेतपासकामी पाठववण्यात आला 
आिे असे तत्कालीन गिृमींत्री याींनी सन २००७ मध्ये वा त्या दरम्यान साींधगतले िोते, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदरचे मल्िारपेठ येिील पोलीस आऊ्पोथ् िे नव्याने िोत असलेल्या प्रमखु 
राषरीय मिामागाशवर असून त्याचे शे्रणी सुधारणा करून त्याहठकाणी नवीन पोलीस थ्ेशन 
देण्यास मान्यता देण ेअत्यींत गरजेचे असल्याने राज्य शासनाने याबाबत कोणता ननणशय घेतला 
आिे व तद्नसुार कोणती कायशवािी केली आिे वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१२-२०१८) : (१), (२) व (३) मल्िारपेठ (ता.पा्ण,स्ज.सातारा) येिील 
पोलीस आऊ्पोथ्ची शे्रणी सुधारणा (अपगे्रडशेन) करुन त्याहठकाणी नवीन पोलीस थ्ेशन 
िोणेबाबतचा प्रथताव प्राप्त झाला असून सदर प्रथताव तपासण्यात येत आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  

म ांबईसह राज्यातील, अनेि धचत्रपटगहृ मालिाांनी, प्राईमटाइम मध्ये 
मराठी धचत्रपट प्रदमशात िरण्यास निार हदल्याबाबत 

  

(२२) १०९६३६ (०५-०४-२०१८) श्री.स तनल प्रभू (हदांडोशी) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईसि राज्यातील, बिुसींख्यीय धचत्रप्गिृ मालकाींनी, ‘देवा’ सि अनेक मराठी धचत्रप्ाींना 
प्राईम्ाइम मध्ये, धचत्रप् प्रदमशशत करण्यास नकार हदल्याचे, मािे डडसेंबर २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्यास, गत कािी वर्ाशत, मोठ्या सींख्येन े मराठीमध्ये चाींगल्या मसनेमाींची ननममशती 
िोवूनिी ती लोकाींपयतं पोिोचववण्यासाठी, प्राईम्ाइममध्ये धचत्रप्गिृ उपलब्ध िोत नसल्यान,े 
मराठी धचत्रप्ाींची गळचेपी व कुचींबना िोत असल्याचा प्रकार, सातत्याने िोत असल्याच े
आढळून आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मराठी भार्ा आणण सींथकृती, साहित्य, ना्क, धचत्रप् याींची जोपासना 
करण्याच्या दृष्ीन,े प्राईम्ाइममध्ये सक्तीने एक शो मराठी धचत्रप्ाींना उपलब्ध करुन देण े
बींधनकारक करणेबाबत, अद्याप शासनातफे कोणती कारवाई करण्यात आली आिे वा येत 
आिे, 
(४) तसेच, शासन ननणशयानुसार, प्राईम्ाइममध्ये एक शो मराठी धचत्रप् प्रदमशशत न करणा-या, 
धचत्रप् गिृ मालकाववरुध्द, शासनाने कोणती कारवाई करण्यात आली आिे वा येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-१२-२०१८) : (१) खरे नािी. 
(२) खरे नािी. 
(३) व (४) धचत्रप्गिृाींना परवाना देताना वर्ाशतून चार आठवड ेमराठी धचत्रप् प्रदमशशत करणे 
बींधनकारक करण्यात आलेले आिे. प्राईम्ाईम मध्ये एक शो मराठी धचत्रप् प्रदमशशत करण्यात 
येत नसल्याबाबत तक्रार प्राप्त झालेली नािी. 

यापुढे धचत्रप्गिृ परवाना नुतनीकरण करताना सदर धचत्रप्गिृात वर्ाशतील चार 
आवठड े मराठी धचत्रप् प्रदमशशत करण्यात आला आिे अिवा नािी याबाबत परवाना 
प्राधधकाऱयाींना तपासणी करण्याची सूचना देण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
 

___________ 
  
म ांबईत राहणा-या तनवतृ्त आयिर आय क्ताांचे सातारा पररसरातील दोन मोठे भखूांड परस्पर 

ववक्री िंन फसवणूि िरण्यात आल्याच ेप्रिरण 
  

(२३) ११२४१३ (१२-०४-२०१८) श्री.सांदीपानराव भ मरे (पैठण) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत रािणा-या ननवतृ्त आयकर आयुक्ताींचे सातारा पररसरातील दोन मोठे भखूींड बनाव् 
जीपीएद्वारे परथपर रुपये ३० लाखाींत ववक्री करणा-या रॅके्मधील आरोपीींना गुन्िे शाखेन े
नुकतेच मािे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान अ्क केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून 
आले व तद्नुसार सींबींधीत दोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-१२-२०१८) : (१) व (२) मुींबईत रािणा-या ननवतृ्त आयकर अधधकारी 
याींचे मौजे. सातारा ता. स्ज. औरींगाबाद येिील ग् क्र. २५ मधील प्लॉ् क्र.१ व २ िे दोन 
भूखींड बनाव् मुखत्यारनामा तयार करून त्या आधारे सातारा ग् क्र. २५ मधील कफयाशदी याींचे 
प्लॉ् क्र.२९ व ३२ िे प्लॉ् क्र.१ व २ आिेत असे भासवून परथपर खरेदी-ववक्री करणा-या 
रॅके्मधील ६ आरोपीींववरुध्द पो. थ्े. सातारा, औरींगाबाद शिर येिे हद.२७/११/२०१७ रोजी 
गु.र.नीं. ५०४/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ४२०,४६७,४६८,४७१,४४७,३४ प्रमाणे गुन्िा दाखल करण्यात 
आला आिे. याप्रकरणी गुन्हयाचा तपास करून आरापीताींववरुध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र 
दाखल करण्यात आले आिे. सद्यस्थितीत प्रकरण न्यायप्रववषठ आिे. 
(३) ववलींब झालेला नािी.  

___________ 
  

लाांजा व राजापूर (श्ज.रत्नाधगरी) ताल क्यातील पोलीस ठाण्याांच्या  
इमारती व पोलीस वसाहतीच्या न तनीिरणाबाबत 

 
(२४) ११४७०० (०७-०४-२०१८) श्री.राजन साळवी (राजापूर) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लाींजा व राजापूर (स्ज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील पोलीस ठाण्याींच्या इमारतीची अत्यींत 
दरुवथिा झालेली असून तालुक्यातील सवश पोलीस ठाण्याींचे नतुनीकरण करणेबाबत थिाननक 
लोकप्रनतननधधींनी ववववध आयुधाींद्वारे/सींबींधधत मींत्री, सधचव आदीींकड ेपत्रव्यविार करून शासनाचे 
लक्ष वेधूनिी अद्याप पोलीस ठाण्याच्या इमारतीबाबत कोणतीच कायशवािी झालेली नािी, िे खरे 
आिे काय, 
 

(२) असल्यास, दोन्िी तालुक्यातील पोलीस ठाण्याच्या इमारतीबरोबर पोलीस वसाितीदेखील 
मोडकळीस आलेल्या असून पोलीस कमशचारी जीव धोक्यात घेऊन वसाितीमध्ये वाथतव्य करीत 
आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
 

(३) असल्यास, उक्त वसाितीमधील अनेक घराींच ेछप्पर, दरवाज,े शौचालय आहदींची अत्यींत 
दरुवथिा झाल्याचे ननदशशनास आले आिे, िे खरे आिे काय,  
 

(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले, 
 

व तद्नुसार उपरोक्त तालुक्यातील पोलीस ठाण्याच्या इमारती व पोलीस वसाितीच्या 
नुतनीकरणाबाबत शासनान ेकोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
 

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-१२-२०१८) : (१) िे खरे नािी. 
(२) व (३) लाींजा व राजापूर येिील पोलीस वसािती जुन्या असल्याने मोडकळीस आलेल्या 
आिेत. तसेच त्याींची वेळोवेळी दरुुथती करण्यात आली आिे. 
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(४) लाींजा व राजापूर पोलीस ठाण्याची प्रशासकीय इमारत व पोलीस अधधकारी व कमशचा-
याींकररता शासकीय ननवासथिान ेबाींधकामाबाबतचा प्रथताव मिाराषर राज्य पोलीस गिृननमाशण 
व कल्याण मिामींडळ, मुींबई याींचमेाफश त िाती घेण्यात आला असून ननधी उपलब्धतेनसुार काम 
िाती घेण्यात येणार आिे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी.   

___________ 
  

पानगाव (ता.रेणापूर, श्ज.लातूर) येथे पोलीस ठाणे मांजूर िरण्याबाबत 
  

(२५) ११५४५२ (११-०४-२०१८) श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पानगाव (ता.रेणापूर स्ज.लातरू) येि ेपोलीस ठाणे मींजूर करण्याची घोर्णा तत्कालीन गिृ 
राज्यमींत्री मिोदयाींनी सन २०१६ मध्ये लातूर येि ेकेली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुर्ींगान े स्जल्िा पोलीस प्रशासनान े नवीन पोलीस ठाणे मींजुरीचा प्रथताव 
शासनास सादर केला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रथताव अद्यापिी मींजुरीअभावी प्रलींबबत असण्याची व सदर हठकाणी 
पोलीस ठाण ेकायाशस्न्वत न करण्याची कारणे काय आिेत, 
(४) असल्यास, सदर पोलीस ठाणे मींजुरीबाबत व कायाशस्न्वत करण्याबाबत शासनान े
अद्यापपयतं कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१२-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) लातुर स्जल्ियातील रेणापूर पोलीस 
ठाणे अींतगशत मौजे पानगाींव येिे दरुके्षत्र असून रेणापूर पोलीस ठाण्याचे ववभाजन करून नवीन 
पानगाव पोलीस ठाण े ननमाशण करण्याबाबतचा प्रथताव प्राप्त झाला असून सदर 
प्रथतावाबाबत पोलीस मिासींचालक कायाशलयाकडून अधधक माहिती  मागववण्यात आली आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

पोलीस उपतनरीक्षि पदासाठी सन २०१३ मध्ये अहताा परीके्षत उत्तीणा झालेल्या  
अांमलदाराांना पोलीस उप तनरीक्षि पदी पदोननती ममळण्याबाबत 

(२६) ११६८७७ (२५-०७-२०१८)  श्री.स तनल मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सांतोर् 
दानवे (भोिरदन) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पोलीस उप ननरीक्षक पदासाठन २०१३ मध्ये अिताश परीक्षा घेण्यात आली असून सदर 
परीके्षत सुमारे ८००० अींमलदार अिताश प्राप्त िोवून उत्तीणश झाले असतानािी त्यापैकी केवळ 
२००० अींमलदारानाच अद्यापपयतं पोलीस उप ननरीक्षक पदी पदोन्नती देण्यात आली आिे, िे 
खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, शासनान े पदोन्नती देताना सेवाज्येषठतेनुसार पदोन्नती न हदल्यान े ज्येषठ 
अींमलदाराींवर अन्याय झाल्याची भावना ननमाशण झाल्या कारणाने कािी अींमलदाराींनी 
न्यायालयात धाव घेतली असता न्यायालयाने नमूद प्रकरणात अींनतम ननणशय िोईपयतं 
पदोन्नतीस थिधगती हदली िोती, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, दरम्यानच्या काळात शासनान े पोलीस उप ननरीक्षक पदे व्यपगत िोव ू नये, 
याकररता न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन रािून सन २०१३ मध्ये परीके्षत अिशता प्राप्त िोवून 
उत्तीणश झालेल्या अींमलदाराींऐवजी परीके्षस न बसलेल्या १९०० अींमलदाराींना तात्पुरती पदोन्नती 
हदल्याने परीके्षस बसून अिशता प्राप्त झालेल्या अींमलदाराींवर मोठा अन्याय करण्यात आलेला 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत न्यायालयात प्रलींबबत असलेल्या ववववध याधचकाींच्या सुनावणी दरम्यान 
पोलीस मिासींचालक कायाशलयान े सन २०१३ मध्ये अिशता परीक्षा उत्तीणश झालेल्या सवश 
अींमलदाराींना ्प्प्या्प्प्याने पदोन्नती देण्यात येत असल्याचे थपष् केले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(५) असल्यास, सन २०१३ मध्ये घेण्यात आलेली परीक्षा िी थपधाश परीक्षा नसून अिशता परीक्षा 
असल्यान े या परीके्षत उत्तीणश झालेल्या अींमलदाराींना पदोन्नती ममळण े क्रमप्राप्त असल्याच े
मॅ् को्ाशने नमूद केले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(६) असल्यास, सन २०१३ मधील अिशता परीके्षत उत्तीणश झालेल्या अींमलदाराींवर िोत असलेला 
अन्याय दरू करण्यासाठी त्याींना न्यायालयीन आदेशाच्या अधीन रािून पोलीस उप ननरीक्षक 
पदी पदोन्नती देण्याबाबत शासनाकडून अद्यापपयतं कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१८) : (१) ववभागीय अिशता परीक्षा सन २०१३ करीता एकुण 
२८,११४ कमशचाऱयाींनी त्याींची पात्रता आजमाववली असनू  एकूण १९,३८४ कमशचारी उत्तीणश झाले 
आिेत. सदर कमशचाऱयाींमधून त्याींच्या पोलीस मशपाई पदावरील भरती हदनाींकाच्या 
सेवाजेषठतेनुसार/प्रवगशननिाय हद.३१/१२/२०१६ पयतं ररक्त झालेल्या पदाींवर एकूण २४५६ पात्र 
कमशचाऱयाींना पोलीस उप ननरीक्षक पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आिे. 
(२) िोय. 
(३) ववभागीय अिशता परीक्षा सन २०१३ मध्ये उत्तीणश झालेल्या कमशचाऱयाींमधनू 
सेवाजेषठतेनुसार/प्रवगशननिाय २४५६ पात्र कमशचाऱयाींना पोलीस उप ननरीक्षक पदावर पदोन्नती 
देण्यात आली असून मा.मिाराषर प्रशासकीय न्यायाधधकरणाच्या आदेशानसुार तात्पुरती 
पदोन्नती देण ेबींद करण्यात आले आिे. 
(४), (५) व (६) प्रथतुत ववर्य न्यायप्रववष् आिे.  
(७) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  



वव.स. ५२१ (23) 

राज्यातील ११०० पोलीस ठाण्यामध्ये सीसीटीव्ही िॅमेरे बसववण्याच्या तनणायाबाबत 
  

(२७) ११७१०३ (०३-०८-२०१८) अॅड.आमशर् शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), िॅप्टन आर.तममल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.हदलीप वळस-े
पाटील (आांबेगाव), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.हन मांत 
डोळस (माळमशरस), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पोलीस ठाण्यात िोणा-या कोठडीतील मतृ्य ूतसेच इतर गैरप्रकाराींना प्रनतबींधीत 
करण्यासाठी मुींबई पाठोपाठ राज्यातील १,१०० पोलीस ठाण्यात सीसी्ीव्िी कॅमेरे बसववण्याचा 
ननणशय शासनाने मािे माचश, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याकररता शासनाला ककती खचश येणार आिे व हदनाींक ३१ म,े २०१८ अखेर 
पयतं ककती पोलीस थ्ेशनमध्ये सीसी्ीव्िी कॅमेरे बसववण्यात आले आिेत, 
(३) तसेच सदरिू पोलीस थ्ेशनमध्ये सीसी्ीव्िी कॅमेरे बसववण्याबाबत शासनान ेअद्यापपयतं 
कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१२-२०१८) : (१) िोय. 
(२) व (३) राज्यातील ११०० पोलीस ठाण्याींमध्ये सीसी्ीव्िी कॅमेरे बसववण्यासाठी रु.७२.६० 
को्ी एवढ्या खचाशस प्रशासकीय मान्यता हद.२६.०३.२०१८ च्या शासन ननणशयान्वये देण्यात 
आली आिे. राज्यातील ११०० पोलीस ठाण्याींमध्ये सीसी्ीव्िी कॅमेरे बसववण्याची कायशवािी 
माहिती व तींत्रज्ञान ववभागाच्या अींतगशत असलेल्या मिाराषर माहिती तींत्रज्ञान मिामींडळामाफश त 
करण्यात येणार आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

म ांबई उच्च नयायालयाच्या नवीन इमारतीच्या बाांधिामाबाबत 
  

(२८) ११७२६५ (३१-०७-२०१८) श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा), श्री.मांगेश ि डाळिर (ि लाा) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीतील जागा वाढत्या ख्ल्यामुळे अपुरी पडत 
असल्यान ेमा.मुींबई उच्च न्यायालयान े नवीन इमारत बाींधण्याबाबत केलेल्या मागणीनुसार 
शासनाने सन २०१६ मध्ये वाींदे्र, मुींबई उपनगर येिील भूखींड न्यायालयाची नवीन इमारत 
बाींधण्यासाठी हदला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर भूखींडावर नवीन इमारत बाींधण्याचे काम अद्याप सुरु न झाल्यान े
मा.मुींबई उच्च न्यायालयान ेयाबाबत शासनास दोर् हदला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर भूखींडावर इमारत बाींधकाम करण्यास अद्यापिी सुरुवात न करण्याची 
कारणे काय आिेत, 
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(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सदर भूखींडावर इमारत बाींधणीच्या कामास सुरुवात 
करून तातडीने काम पूणश करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१८) : (१) मुींबई उच्च न्यायालयाच्या प्रथताववत न्यायालयीन 
सींकुलाचा समावेश वाींदे्र शासकीय वसाित पुनववशकास आराखड्यात करण्यास शासनान ेतत्वत: 
मान्यता हदली आिे. 
(२) िे खरे नािी. प्रथताववत हठकाणी असलेल्या शासकीय वसाितीतील रिीवाश्याींचे अन्यत्र 
पुनवशसन िोऊन भखुींड मोकळा झाल्यावर मुींबई उच्च न्यायालयाच्या सींकुलाच ेकाम िाती घेता 
येईल. 
(३) व (४) सदर हठकाणी मोकळा भखुींड उपलब्ध नािी. सावशजननक बाींधकाम ववभागामाफश त 
तेिे अस्थतत्वात असलेल्या शासकीय वसाितीतील रिीवाश्याींच ेपनुवशसनाकरीता अन्य हठकाणी 
पयाशयी ननवास व्यवथिा करण्यासाठी रु.२९६.१२ को्ी ककीं मतीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आिे. िे काम पुणश झाल्यावर उच्च न्यायालयाच्या सींकुलाच ेहठकाणी असलेल्या 
इमारतीचे पाडकाम सुरु करण्यात येऊन भुखींड मोकळा करण्यात येऊन सींकुलाचे बाींधकाम िाती 
घेण्यात येऊ शकेल. या सींदभाशत जनिीत याधचकािी न्यायप्रववष् आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

राज्यात नवीन पोलीस आय क्तालये स्थापन िरण्याबाबत 
  

(२९) ११८५२३ (२५-०७-२०१८)  श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.ि णाल 
पाटील (ध ळे ग्रामीण), श्री.स तनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोर् 
टारफे (िळमन री), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-संडिर (शाहूवाडी) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात नवीन पोलीस आयुक्तालये थिापन करण्याचा शासनाचा ववचार असुन कोल्िापूर, 
वपींपरी-धचींचवड, ममरा-भाईंदर (स्ज.ठाणे) व अकोला या हठकाणी पोलीस आयुक्तालय थिापन 
करण्याचा ननणशय मािे माचश, २०१७ मध्ये घेण्यात आला पींरतू अद्याप पोलीस आयकु्तालय 
थिापन करण्यात आले नािी, िे खरे आिे काय,   
(२) तसेच, नाींदेड येि ेपोलीस आयुक्तालय सुरु करुन नागररकाींना योग्य वळेी न्याय, सिकायश 
ममळावे याकररता थिाननक लोकप्रनतननधी वारवाींर शासनदरबारी पाठपुरावा करीत असुनिी 
याबाबत शासन दखल घेत नसल्याचे ननदशशनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त सवश हठकाणी पोलीस आयुक्तालय सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१२-२०१८) : (१), (२) व (३) पोलीस आयुक्त,पुणे शिर व पोलीस 
अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण) याींच्या कायशके्षत्राच े ववभाजन करून हद.२८.०५.२०१८ रोजीच्या शासन 
ननणशयान्वये वपींपरी धचींचवड पोलीस आयुक्तालय ननमाशण करण्यात आले असून सदर 
आयुक्तालयाच ेकामकाज हद.१५.०८.२०१८ पासून सुरू करण्यात आले आिे. 

कोल्िापूर, ममरा-भाईंदर व अकोला या हठकाणी पोलीस आयकु्तालय थिापन 
करण्याबाबतच ेप्रथताव प्राप्त झाले असून सदर प्रथतावावर ववत्त ववभागाने उपस्थित केलेल्या 
मुद्याींच्या अनुर्ींगाने पूतशता करण्याची कायशवािी सुरू आिे. 

नाींदेड येि ेपोलीस आयुक्तालय थिापन करणे बाबतचा प्रथताव पोलीस मिासींचालक, 
मिाराषर राज्य, मुींबई याींचे कायाशलयाकडून शासनाकड ेअद्याप प्राप्त झालेला नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

रेडी (श्ज.मसांध दगूा) येथील सम द्रात ब डालेल्या बाजाम ळे िेरवाडा 
पररसरातील मश्च्छमाराांच ेझालेले न िसान 

  

(३०) ११८८३१ (३१-०७-२०१८) श्री.हसन म श्रीफ (िागल), श्री.शामराव ऊफा  बाळासाहेब पाटील 
(िराड उत्तर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.जयांत 
पाटील (इस्लामपूर), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.राह ल जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती स मन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), 
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.स रेश लाड (िजात), श्री.राह ल मोटे 
(पराांडा), श्री.हन मांत डोळस (माळमशरस), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रेडी (स्ज.मसींधुदगूश) येिील समदु्रात मािे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान बुडालेला बाजश 
पाण्याबािेर न काढल्यामुळे केरवाडा पररसरातील मस्च्छमाराींच े२३ लाख रुपयाींच ेनुकसान झाले, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मस्च्छमार बाींधवाींनी झालेल्या नुकसानीची भरपाई ममळण्यासाठी रेडी बींदराच े
सींबींधधत अधधकारी, बाजशचे ठेकेदार व मेरी्ाईम बोडश याींच्याकड ेववनींती अजश केले आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मस्च्छमार बाींधवाींना नुकसान भरपाई 
देण्यासि बाजश पाण्याबािेर काढण्याबाबत कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?   
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-११-२०१८) : (१) व (२) िोय. 
(३) थिाननक मस्च्छमार बाींधवाींकडून प्राप्त ननवेदने त्वरीत कायशवािीसाठी रेडी पो श् मल. याींना 
पाठववण्यात आली आिेत. तसेच, थिाननक मस्च्छमार बाींधवाींसोबत मिाराषर मेरी्ाईम बोडश 
याींच्याकड ेहदनाींक ३.११.२०१७ रोजी बैठक आयोस्जत करुन कीं पनी थतरावर मस्च्छमार बाींधवाींनी 
मागणी केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यासाठी त्वरीत ननणशय घेण्याबाबत कीं पनीस 
कळववण्यात आले आिे. 

बाजश त्वरीत काढण्याबाबत रेडी पो श् मल. याींनी हदनाींक १९.९.२०१८ अन्वये तेंडोलकर 
मशवपींग ॲण्ड लॉस्जथ्ीक व देसा ओर कॅररअसश याींना कायदेशीर नो्ीस हदलेली आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

धचखलोली (ता.अांबरनाथ, श्ज.ठाणे) येथे हदवाणी नयायालयाची इमारत बाांधण्याबाबत 
  

(३१)  ११९२५४ (२३-०७-२०१८).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवा), श्री.स भार् भोईर (िल्याण ग्रामीण) :  सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) धचखलोली (ता.अींबरनाि, स्ज.ठाणे) येि े हदवाणी न्यायालयाची इमारत बाींधण्याचा 
प्रथतावास मािे माचश, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान राज्य शासनान ेमान्यता हदली असून सदर 
प्रथतावाच्या अींदाजपत्रकास देखील मान्यता देण्यात आलेली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर न्यायालयास मींजुरी ममळून दोन महिन्याींचा कालावधी उल्ूनिी 
अद्यापपयतं सावशजननक बाींधकाम ववभागान ेन्यायालयीन इमारत बाींधण्याच्या दृष्ीने कायशवािी 
केलेली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर न्यायालयीन इमारत बाींधकामाबाबत शासनाने अद्यापपयतं कोणती 
कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे. 

मौजे धचखलोली, ता.अींबरनाि, स्ज.ठाणे येिे हदवाणी न्यायाधीश (कननषठ थतर) या 
न्यायालयाची इमारत बाींधण्याकरीता ववधध व न्याय ववभाग, शासन ननणशय क्रमाींक सीसीबी-
१११७/प्र.क्र.१५६/का-१३, हदनाींक ८ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये रु.१९००.८० लक्ष इतक्या ककमतीस 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आिे.  सदर प्रशासकीय मान्यता देताींना कामाच्या ढोबळ 
अींदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आलेली आिे.  
(२) िे खरे नािी. 

सदर कामास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर, पुढील प्रमाणे कायशवािी 
करण्यात आली आिे. 

सदर कामाच े सववथतर नकाश े व आराखड े मुख्य वाथतुशाथत्रज्ञ, मिाराषर राज्य 
याींच्याकडून हदनाींक ८ मे २०१८ रोजी प्राप्त झाले आिेत, त्यास प्रमुख स्जल्िा व सत्र 
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न्यायाधीश, स्ज.ठाणे याींनी हदनाींक ६ जुल ै२०१८ रोजी मान्यता हदली आिे. तद्नींतर अधधक्षक 
अमभयींता, सींकल्पधचत्र मींडळ, कोकण भवन, नवी मुींबई  याींचेकडून इमारतीच्या सींकल्पनास 
हदनाींक २ ऑगथ् २०१८ रोजी मान्यता ममळालेली आिे. 
(३) सद्य:स्थितीत सदर इमारतीच्या कामाचे सववथतर अींदाजपत्रक तयार करण्यात आले 
असून, अींदाजपत्रकास ताींबत्रक मान्यता प्राप्त झालेली आिे. सध्या या कामाची ननववदा सूचना 
प्रमसध्द करण्यात आली  
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

 
___________ 

  

राज् यात पोलीस प्रशासनािड ेअसलेल्या अप ऱ्या मन ष्ट् यबळाम ळे  
ग न हेगारीत वाढ होत असल्याबाबत 

 
(३२)  ११९३२९ (२५-०७-२०१८).   श्री.हर्ावधान सपिाळ (ब लढाणा) :  सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा स्जल् हयासि राज् यातील वाढत् या गुन् िेगारीसाठी पोलीस प्रशासनाकड ेअसलेले अपुरे 
मनुष यबळ कारणीभतू ठरत असून त् यादृष ्ीन ेशासनाने राज्यात पोलीस भरतीच े१२ िजार पदे 
भरण्याचे आश्वासन हदले िोते, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, बुलढाणा स्जल्हयातील बेरोजगार तरुणाींची पोलीस भरती करुन प्रत्येक 
स्जल्हयात ककमान २०० पदे भरावीत या मागणीसाठी स्जल्िाधधकारी कायाशलयासमोर मािे 
फेब्रुवारी २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान आींदोलन केले िोत,े िे िी खरे आिे काय,  
(३) असल्यास, वाढत् या गुन्िेगारीला प्रनतबींधीत करण्यासाठी शासनाने प्रत्येक स्जल्हयासाठी 
पोलीसाींची ककमान २०० पदे भरण्याबाबत कोणती आवश्यक कायशवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-१२-२०१८) : (१) गुन्ियामध्ये िोणारी वाढ नैसधगशक असनू त्यासाठी 
अपुरे मनुषयबळ कारणीभूत ठरत आिे िे खरे नािी. 

राज्यातील सवश पोलीस घ्क प्रमुखाींच्या आथिापनेवर हद.३१/१२/२०१८ अखेर पयतं 
पोलीस मशपाई सवींगाशत ररक्त िोणारी ५९७९ पदे भरण्यास शासनाने हद.०५/०२/२०१८ रोजी 
मान्यता हदली असून त्यानसुार सवश पोलीस घ्काींनी सदरिू ररक्त पोलीस मशपायाींची पदे 
भरण्यासाठी भरती प्रकक्रया पूणश केली आिे. 
(२) िोय, 
(३) व (४) राज्यातील सवश पोलीस घ्क प्रमुखाींच्या आथिापनेवर हद.३१/१२/२०१८ अखेर पयतं 
पोलीस मशपाई सवींगाशत ररक्त िोणारी ५९७९ पदे भरण्यास शासनाने हद.०५/०२/२०१८ रोजी 
मान्यता हदली असून त्यानसुार सवश पोलीस घ्काींनी सदरिू ररक्त पोलीस मशपायाींची पदे 
भरण्यासाठी भरती प्रकक्रया पूणश केली आिे. 

___________ 
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सांघटीत व असांघटीत िामगार के्षत्रातील िामगाराांनी म ांबई येथील आझाद मैदानात शासनाच्या 
िामगार ववरोधी धोरणाववंध्द िेलेल्या आांदोलनाबाबत 

(३३) ११९९९७ (२३-०७-२०१८) श्री.जयप्रिाश म ांदडा (बसमत), श्री.सांदीपानराव भ मरे (पैठण), 
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.अतनल बाबर (खानापूर) : सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आींतरराषरीय कामगार हदनाचे औधचत्य साधत सींघ्ीत व असींघ्ीत कामगार के्षत्रातील 
िजारो कामगाराींनी हदनाींक १ म,े २०१८ रोजी वा त्या सुमारास मुींबई येिील आझाद मैदानात 
शासनाच्या कामगार ववरोधी धोरणाववरुध्द मोठ्या प्रमाणात आींदोलन केले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर कामगाराींच्या मागण्या काय आिेत, त्याबाबत शासनान ेकाय ननणशय 
घेतला आिे व तद्नुसार कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (०७-१२-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) सींघह्त व असींघह्त कामगार के्षत्रानतल कामगाराींच्या एकुण १४ मागण्या असनु त्या 
खालीलप्रमाण ेआिेत. 
   i) प्रनत कामगार दरमिा रू.१८००० ककमान वतेन 
   ii) वाढती मिागाई त्वरीत रोखा व सावशजननक रेशन व्यवथिा व्यापक व बळक् करा. 
   iii) कीं त्रा्ी पद्धत बींद करा व समान कामाला समान वेतन द्या. 
   iv) देशात नोक-याींची उपल्बधता वाढवा. 
   v) सावशजननक वाितकु सेवचेे आधुननकककरण करणे. 
   vi) सवश कामगार तसेच शेतक-याींना रु.३००० ननवतृ्त वेतन द्यावे. 
   vii) बोनस, भववषयननवाशि ननधी, ग्रच्युई्ी कायद्यातील मसमलींग रद्द करा व ३० हदवसाची 
ग्रच्युई्ी द्या. 
   viii) सावशजननक धींद्याचे खाजगीकरण बींद करा. 
   ix) सुरक्षा, रेल्वे व आधिशक कें द्रात परकीय भाींडवलाच्या प्रवशे बींद करा. 
   x) कामगार कायद्यातील प्रथिापीत कामगार ववरोधी बदल रद्द करा. 
   xi) कामगार सींघ्ना नोंदणी अजश दाखल झाल्यापासुन ४५ हदवसात नोंदणी करा. 
   xii) आयएलओच्या कन्िेंशन ८७ व ९८ रॅह्कफकेशनला मान्यता द्या. 
   xiii) सवांना सामास्जक सुरक्षा द्या 
   xiv) मिाराषरातील सवश शेतक-याींची सरसक् कजश माफी करा. 

ननवेदनातील बिुताींशी मागण्या हया धोरणाींत्मक थवरूपाच्या असुन त्यातील कीं त्रा्ी 
कामगार पद्दतीच े ननमुशलन व ककमान वेतन ननस्श्चत करणे याबाबत शासन थतरावरुन 
ननयमीतपणे कायशवािी करण्यात येते. तसेच कामगार सींघ्नाींची नोंदणी आवश्यक 
कागदपत्राींसि परीपुणश अजश झाल्यानींतर प्राप्त ४५ हदवसात नोंदणी करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
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औद्योधगि प्रमशक्षण सांस्था भ सावळ (श्ज.जळगाव) येथील ववद्याथ्याांच्या महाराष्ट्र स्टेट 
श्स्िल िााँम्पीटीशन सन २०१८ च्या पररके्षत झालेल्या गैरिारभाराबाबत 

  

(३४) १२०१७४ (३०-०७-२०१८) श्री.सांजय साविारे (भ सावळ) : सन्माननीय िौशल्य वविास व 
उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औद्योधगक प्रमशक्षण सींथिा भुसावळ (स्ज.जळगाव) येिील ववद्यार्थयांच्या मिाराषर थ्े् 
स्थकल कााँम्पी्ीशन सन २०१८ च्या पररके्षत झालेल्या गैरकारभाराची चौकशी करण्याचे ननवेदन 
थिाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १६ म,े २०१८ रोजी वा त्या समुारास मा. मींत्री मिोदयाींना 
हदले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नुसार ववद्यार्थयांच्या झालेल्या नुकसानास जबाबदार असलेल्या व्यक्तीींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली आिे वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२९-११-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) व (३) सदर ननवेदनाच्या सिसींचालक, प्रादेमशक कायाशलय, नामशक, प्राचायश औद्योधगक 
प्रमशक्षण सींथिा भसुावळ स्ज.जळगाींव तसेच कॉन्फडरेशन ऑफ इींडीयन इींडथरीज, मुींबई याींना 
चौकशी करुन त्याबाबतचा अिवाल सादर करण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या आिेत.  

___________ 
  

राज्याच्या सागरी स रके्षसाठी राज्याच्या अथासांिल्पात तनधीची  
तरतूद अत्यल्प प्रमाणात िरण्यात आल्याबाबत 

  

(३५) १२०२०७ (२६-०७-२०१८) श्री.अजय चौधरी (मशवडी), अॅड.आमशर् शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), 
अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), िॅप्टन 
आर.तममल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्रीमती मतनर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.अत ल भातखळिर 
(िाांहदवली पूवा), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या सागरी सुरके्षसाठी अिशसींकल्पात ननधीची तरतूद अत्यल्प प्रमाणात करण्यात 
आल्यामुळे सागरी सुरके्षचा गींभीर प्रश्न ननमाशण झाला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सागरी सुरके्षसाठी नेमलेल्या सुरक्षा रक्षक व पयशवके्षकाींच्या मानधनासाठी रुपये 
४ को्ी ५३ लाख आणण गथतीनौकाींच्या भाड्यापो्ी रुपये १ को्ी ३५ लाखाींची मागणी अिश 
ववभागाकड ेकरण्यात आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईसि राज्यातील वाढते दिशतवादी िल्ले लक्षात घेता सागरी सुरक्षा सक्षम 
करण्यासाठी पुरेसा ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनान ेकाय ननणशय घेतला व तद्नुसार 
अद्यापपयतं कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-११-२०१८) : (१) िे खरे नािी. 
(२) सन २०१८-१९ मध्ये सागरी सुरके्षसाठी सुरक्षा रक्षक व पयशवके्षक याींच ेवेतन व  मानधन 
अदा करणेथतव मत्थयव्यवसाय ववभागाने  रु.३६८.४२ लक्ष इतका ननधी पुरवणी मागणीव्दारे 
मींजूर करुन घेतला आिे. तसचे गथतीनौंकाच्या भाडपेो्ी प्रनतवर्श रु.६.८० को्ी अस े ५ 
वर्ाशकररता रु.३४ को्ीचा खचश पोलीस मिासींचालक, मिाराषर राज्य, मुींबई याींच्याकड े
असलेल्या उपलब्ध तरतुदीमधनू िा खचश भागववण्यात येणार आिे.  
(३) सागरी सुरक्षा सक्षम करण्यासाठी पुरेसा ननधी उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुर्ींगान ेराज्यात 
सागरी सुरके्षकररता थवतींत्र लेखामशर्श ननमाशण करण्याचा प्रथताव शासनाच्या ववचाराधीन आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

दासखेड, (ता.िेज, श्ज.बीड) येथील भोंदबूाबान ेएिा य वतीवर िलेला अत्याचार 
  

(३६) १२०७४३ (३०-०७-२०१८) श्री.सांदीपानराव भ मरे (पैठण) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दासखेड, (ता.केज, स्ज.बीड) येिील ववजय साधुजीराव वीर या भोंदबूाबान े उसतोड 
कामगाराच्या २१ वर्ीय मुलीवर गत ६ वर्ाशपासून अत्याचार केल्याची तक्रार वपडीत मलुीच्या 
आई-वडडलाींनी बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात हदनाींक १७ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास 
नोंदववली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनान े चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले व 
तद्नुसार आरोपीींना अ्क करून त्याींच्याववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-११-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे. 

नमूद गुन्हयातील सदर आरोपी कझशणी, ता. स्ज. बीड येि ेराित असल्याच ेतपासात 
ननषपन्न झाले आिे. 
(२) कफयाशदीन ेहदलेल्या तक्रारीनुसार बीड ग्रामीण पोलीस थ्ेशन येिे गु.र.नीं. १२८/२०१८ कलम 
३७६ (२), (i) (n), ३०७ ३२३, ५०६, ३४ भा.द.वव. व कलम ३, ४ बाल लैंधगक अत्याचार 
प्रनतबींधक कायदा  सन २०१२ प्रमाण े०३ आरोपीताींववरूध्द गुन्िा दाखल करण्यात आला आिे. 
सदर गुन्हयातील आरोपी क्र. १ िा फरार असनू पोलीस त्याचा शोध घेत आिेत. आरोपी क्र. २ 
हिला अ्क करण्यात आली असून सध्या मा.न्यायालयाच्या आदेशान्वये जाममनावर मुक्त केले 
आिे. आरोपी क्र.३ याींना मा.दसुरे सत्र न्यायालय बीड याींचे आदेशान्वये अ्कपुवश जामीन मींजूर 
झाला आिे. सद्यस्थितीत नमुद आरोपाताींववरूध्द पुरावा गोळा करून मा.न्यायालयात दोर्ारोप 
पत्र सादर करणेवर गुन्िा तपासावर प्रलींबबत आिे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
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ठाण्यासह म ांबई शहर, उपनगर येथील सवाच पोलीस  
वसाहतीांच्या इमारतीांची झालेली दरूवस्था 

 
 

(३७) १२०७७६ (३०-०७-२०१८) श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माश्जवडा) : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाण्यासि मुींबई शिर, उपनगर येिील सवशच पोलीस वसाितीींच्या इमारतीींची दरूवथ िा 
झाल्यामुळे यामध्ये रािणा-या पोलीसाींच्या कु्ुींबाींना धोका ननमाशण झाला आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनान े चौकशी करुन पोलीस वसाितीतील इमारतीींच्या 
दरुुथतीबाबत वा पुनववशकास करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-११-२०१८) : (१) िे खरे नािी. 
(२) मुींबई शिर व उपनगरातील पोलीस वसाितीतील इमारतीींच्या दरुुथतीसाठी सन २०१६-१७ 
या ववत्तीय वर्ाशत ₹५५.२० को्ी व २०१७-१८ या ववत्तीय वर्ाशत ₹१६१.७६ को्ी इतका ननधी 
ववतररत करण्यात आला आिे. 

ठाणे स्जल्हयातील पोलीस वसाितीतील इमारतीींच्या दरुुथतीसाठी सन २०१६-१७ या 
ववत्तीय वर्ाशत रु.२.१४ को्ी व २०१७-१८ या ववत्तीय वर्ाशत ₹१४.०६ को्ी इतका ननधी 
ववतररत करण्यात आला आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
 

___________ 
  

रांधाफॉल (ता.अिोले, श्ज.अहमदनगर) येथे पोलीस चौिी तनमााण िरणेबाबत 
 

  

(३८) १२०९२२ (२५-०७-२०१८) श्री.वैभव वपचड (अिोले) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रींधाफॉल (ता.अकोले, स्ज.अिमदनगर) येिे पोलीस चौकी ननममशतीची मागणी थिाननक 
लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेकेली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा प्रथताव पोलीस अधधक्षक याींनी शासनाकड ेसादर केला आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पोलीस चौकी ननमाशण करणेबाबत शासनान े अद्यापपयतं कोणती 
कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१२-२०१८) : (१) िोय. 
(२) व (३) याबाबतचा प्रथताव शासनास प्राप्त नािी. 

राजुर पोलीस थ्ेशन ते रींधाफॉल अींतर १० कक.मी. व रींधाफॉल ते शेंडी (भींडारदरा) 
दरुके्षत्र १० कक.मी.अींतर आिे. राजुर पोलीस थ्ेशन व शेंडी आऊ् पोथ् दरम्यान रींधाफॉल 
येत असल्यान ेत्या हठकाणी कािी घ्ना घडल्यास ककीं वा सुट्टीच्या हदवशी पयश् काींची गदी िोत 
असल्यान ेयोग्य तो पोलीस बींदोबथत नेमण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
 

रत्नाधगरी श्जल्हा एड्स प्रततबांध व तनयांत्रण पथि,व्यवस्थापिाला लाचल चपत  
प्रततबांधि ववभागाच्या पथिान ेअटि िेल्याबाबत 

  

(३९) १२३३९२ (२६-०७-२०१८) श्री.राजन साळवी (राजापूर) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी स्जल्िा एड्स प्रनतबींध व ननयींत्रण पिक, रत्नाधगरीचा स्जल्िा कायशक्रम 
व्यवथिापक श्री. सधचन रमशे पवार याला रुपये २५ िजाराींची लाच थवीकारताना रत्नाधगरी 
लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाच्या पिकान ेमािे म,े २०१८  मध्ये वा त्यादरम्यान अ्क केली 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आिे काय,त्यात काय आढळून आले व 
तद्नुसार शासन थतरावर कोणती कायशवािी करण्यात आली वा येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-११-२०१८) : (१) िोय, आरोपी लोकसेवक श्री. सधचन पवार स्जल्िा 
कायशक्रम व्यवथिापक रत्नाधगरी याने श्री.िेमींत कृषणा धुरी याींच्याकड े ६० िजार रुपयाची 
लाचेची मागणी करून त्यापैकी २५,००० िजार स्थवकारताींना त्याींना हदनाींक ०९.०५.२०१८ रोजी 
रींगेिाि पकडण्यात आले. त्यानुसार त्याींच्या ववरूध्द भ्रष्ाचार प्रनतबींध अधधननयमातील ववववध 
कलमान्वये गुन्िा दाखल करण्यात आला.  
(२) व (३) आरोपी लोकसेवक याींच्या कीं त्रा्ी पदाच्या सेवा हदनाींक १०.०५.२०१८ पासून 
कायमथवरुप समाप्त केल्या असनू हदनाींक १४.०८.२०१८ रोजी मा.ववशेर् न्यायालयात दोर्ारोप 
पत्र दाखल ख्ला क्र ७/२०१८ असून प्रकरण न्यायप्रववष् आिे. 

___________ 
  

उमरगा (श्ज.उस्मानाबाद) पोलीस ठाणे येथील ररक्त पदाांबाबत 
  

(४०) १२३५०५ (२६-०७-२०१८) श्री.ज्ञानराज चौग ले (उमरगा) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरगा (स्ज.उथमानाबाद) येिील पोलीस ठाण्यात पोलीसाींच्या मींजूर असलेल्या १०४ 
पदाींपैकी २७ पदे सध्या ररक्त असनू केवळ ७७ पोलीस रुज ूआिेत, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, या ठाण्याच्या िद्दीत उमरगा शिरासि ७३ गाव े असल्यान े ररक्त पदाींमुळे 
पोलीस यींत्रणेवर ताण येत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदरची ररक्त पदे भरणेबाबत शासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-११-२०१८) : (१) व (२) िे खरे आिे. 

उमरगा पोलीस थ्ेशन िद्दीत ७३ गावे असून, तेिील कायदा व सुव्यवथिा व इतर 
बींदोबथताकररता उमरगा पोलीस ठाण्याच े प्रभारी अधधकारी याींच्याकडून जेव्िा जेव्िा मागणी 
केली जात,े तेव्िा नस्जकच्या पोलीस थ्ेशनकडून व पोलीस मखु्यालय उथमानाबाद येिून 
बींदोबथताकररता व इतर कामाकररता पोलीस मनुषयबळ पुरववण्यात येते. 
(३) सन २०१७ मध्ये भरती िोवनू प्रमशक्षण पूणश करुन पोलीस मुख्यालय, उथमानाबाद येि े
िजर झालेल्या उमेदवाराींमधून सदरची ररक्त पदे भरण्याची कायशवािी सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
 

___________ 
  

उदगीर (श्ज.लातूर) ताल िा येथ ेअततरीक्त पोलीस अधधक्षि  
िायाालयाच्या मांज रीच्या प्रस्तावाबाबत 

  
 

(४१) १२३६५३ (२६-०७-२०१८) डॉ.स धािर भालेराव (उदगीर) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उदगीर (स्ज.लातूर) तालुका वाींरवार अनतसींवेदनशील िोत असल्यान े अनतरीक्त पोलीस 
अधधक्षक कायाशलय मींजुरीचा प्रथताव शासनाकड ेप्रलींबबत असल्याच ेमािे म,े २०१८ च्या दसुऱ या 
आठवड्यात वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अनतरीक्त पोलीस अधधक्षक कायाशलयाची मागणी थिाननक लोकप्रनतननधी व 
जनतेतून सतत िोत असल्याने शासनाने अनतरीक्त पोलीस अधधक्षक कायाशलयाची ननममशती 
करण्याबाबत कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१२-२०१८) : (१) व (२) पोलीस अधीक्षक,लातूर अींतगशत उप ववभाग 
उदगीर कररता अपर पोलीस अधीक्षक दजाशच ेपद ननमाशण करण्याबाबतचा प्रथताव शासनास  
अद्याप प्राप्त नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
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भूिां पग्रस्त िारला व ि मठा (ता.औसा, श्ज.लातूर)  
गावाचे प नवासन िरण्याबाबत 

(४२) १२४०५७ (२६-०७-२०१८) श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) : सन्माननीय भूिां प 
प नवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लातूर स्जल्हयातील सन २००७ मध्ये झालेल्या भूकीं पात कारला व कुमठा (ता.) येिील घरे 
मोठ्या प्रमाणावर पडली व अनके घरे रािण्यालायक राहिली नसल्याने सदर गावाींतील घराींच े
बाींधकाम करून पुनवशसन करण्याबाबत चा प्रथताव स्जल्िाधधकारी लातूर याींनी सन २०१८ मध्ये 
शासनास सादर केला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर गावातील ककती घराींचे बाींधकाम प्रथताववत केले आिे, त्यासाठी ककती 
खचश अपेक्षक्षत आिे, 
(३) असल्यास सदर प्रथतावास शासनान ेमींजुरी देण्याबाबत व ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत 
कोणती कायशवािी केली आिे वा करण्यात येत आिे.  
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (३०-११-२०१८) : (१) नािी. स्जल्िाधधकारी,लातुर याींचेकडून हद. 
११.०९.२००७ रोजीच्या पत्रान्वये कालाश व कुमठा येिील एकूण ७३३ घराींना भुकीं पामुळे भेगा 
पडल्याने जुन्या घराींमध्ये रािणा-या ७३३ कु्ुींबाींचे पुनवशसनाचा प्रथताव शासनास सादर 
करण्यात आला आिे. 
(२) मौ. कालाश येि े ६८८ व मौ.कुमठा येि े ४५ अशा एकूण ७३३ घराींच े बाींधकाम प्रथताववत 
असून त्याींसाठी सन २०१६ च्या सावशजननक बाींधकाम ववभागाच्या दरसूचीनसुार रू. ३२९८.५० 
लक्ष खचश अपेक्षीत आिे. 
(३) सदर प्रथतावास शासनाने मींजुरी हदलेली नािी. ववत्त ववभागाने उपस्थित केलेल्या 
प्रथतावातील ववसींगत मुद्दयाींवर मदु्दयाींना अनुसरून स्जल्िाधधकारी लातुर याींचेकडून अनतररक्त  
माहिती मागववण्यात आली आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
 ___________ 
 

म ांबईतील भायखळा िारागहृातून एिा िैद्यान ेिेलेले पलायन 
 

(४३) १२४७०२ (३०-०७-२०१८) श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील भायखळा कारागिृातील एका न्यायबींदी आरोपीने पोलीस असल्याच े भासवत 
सदर कारागिृाच ेसुरक्षा कवच तोडून पळ काढल्याचे हदनाींक ८ म,े २०१८ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेमळेु भायखळा कारागिृाच्या सुरके्षवर प्रश्नधचन्ि ननमाशण झाला आिे 
पुन्िा अशा घ्ना घडू नयेत याकररता शासनथतरावर कोणती कायशवािी करण्यात आली वा येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-१२-२०१८) : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
भायखळा स्जल्िा कारागिृातील कोणत्यािी बींद्याींने पोलीस असल्याचे भासवनू 

पलायन केलेले नािी. तिावप, हद.०५.०५.२०१८ रोजी सावशजननक बाींधकाम ववभागाकडून 
कारागिृाींच्या प्रशासकीय इमारत दरुुथतीचे काम सुरु असताींना इमारतीलगत उभे करण्यात 
आलेल्या बाींबूवर चढून न्यायाधधन बींदी आमसफ माजीद शेख याने पलायन केलेले िोत.े सदर 
बींद्यास पुन्िा अ्क करुन तळोजा मध्यवती कारागिृ येिे वगश करण्यात आले आिे. 
(२) या घ्नेची चौकशी करुन एक अधधकारी व चार कमशचारी याींच्यावर ननलींबनाची कारवाई 
करण्यात आली आिे. भायखळा स्जल्िा कारागिृाचे उपलब्ध कमशचारी याींचेकडून त्ाची सुरक्षा 
व्यवथिेत वाढ करण्यात आली आिे. कारागिृाची सुरक्षा व्यवथिा चोख ठेवणेबाबत 
कारागिृातील अधधकारी कमशचारी याींना सक्त सूचना देण्यात आलेल्या आिेत. सी.सी.ह्.व्िी. 
कॅमेराची सींख्या वाढववण्यात आली असून, कारागिृाच्या आतमध्ये अधधकारी व कमशचारी याींच्या 
सींचार फेरीत वाढ करण्यात आली आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  
अधधव्याख्याता, के्षत्रिाम तनदेशि, िै. नारायण मघेाजी लोखांड ेमहाराष्ट्र श्रम ववज्ञान सांस्था, 
म ांबई या पदाच ेवेतन आहरीत िरताांना अधधदान व लेखा िायाालयाच्या गैरिारभाराबाबत 

  

(४४) १२५७११ (२०-०७-२०१८) श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) : सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अधधव्याख्याता, के्षत्रकाम ननदेशक, कै. नारायण मघेाजी लोखींड े मिाराषर श्रम ववज्ञान 
सींथिा, मुींबई या पदाचे मािे जानेवारी, २०१५ चे वेतन आिरीत करताींना हदनाींक २८ 
जानेवारी,२०१५ च्या ताींबत्रक खींडाबाबत वथतुस्थिती ननदशशनास का आणून हदली नािी याबाबत 
सींथिेकडून हदनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये खुलासा मागववण्यात आला, िे खरे 
आिे काय, 
 

(२) असल्यास,अधधव्याख्याता, के्षत्रकाम ननदेशक, कै.नारायण मेघाजी लोखींड े मिाराषर श्रम 
ववज्ञान सींथिा, मुींबई या पदाच े मािे जानेवारी, २०१५ चे वेतन आिरीत करताींना शासन 
ननणशयान्वये हदनाींक २८ जानेवारी, २०१५ चा ताींबत्रक खींड ववचारात घेऊन वेतनननस्श्चती न 
करता सींपूणश महिन्याच ेवेतन आिरीत करण्यात आले, िे िी खरे आिे काय, 
 

(३) असल्यास,शासन ननणशयान्वये हदनाींक २८ जानेवारी, २०१५ चा ताींबत्रक खींड देण्यात न 
आल्याने हदनाींक २८ जानेवारी, २०१५ रोजी सींबींधधत कमशचाऱयाचे वय ५८ वर्े ११ महिने ११ 
हदवस असल्याचे अधधदान व लेखा कायाशलयाने हदनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये 
कळववले म्िणजेच वयाच्या ५८ वर्ाशनींतर कमशचारी शासन सेवेत कायशरत िोता िे ननदशशनास 
आले, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, मािे जानेवारी, २०१५ चे वेतन आिरीत करताींना शासन ननणशयान्वये हदनाींक 
२८ जानेवारी, २०१५ चा ताींबत्रक खींड ववचारात घेऊन वेतनननस्श्चती न करता सींपूणश महिन्याचे 
वेतन आिरीत करून अधधदान व लेखा कायाशलयाची हदशाभूल करण्यात आली तसेच वयाच्या 
५८ वर्ाशनींतर वेतनापो्ी शासनाच ेलाखो रुपयाींचे नुकसान झालेले असताींना आता सन २०१७ 
मध्ये ताींबत्रक खींड क्षमावपत करण्यात आली, िे िी खरे आिे काय, 
 

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय व त्यानुसार अधधदान व लेखा 
कायाशलयाच्या गैरकारभाराबाबत सींबींधधताींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आिे, 
 

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२६-११-२०१८) : (१) िोय. 

ताींबत्रक खींडाबाबत वथतुस्थितीदशशक माहिती अधधदान व लेखा कायाशलयास सादर 
केलेली िोती. त्याचप्रमाणे त्याींच्या पत्राच्या अनुर्ींगान े शासनाने ताींबत्रक खींड क्षमावपत 
केल्यासींबींधी ननगशममत केलेला शासन ननणशय व शुध्दीपत्रकाची प्रत सुध्दा उपलब्ध करुन 
देण्यात आली िोती. 

 

(२) सदर पदोन्नतीस मिाराषर लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याची प्रकक्रया सुरु िोती. 
हद.३१/०१/२०१५ च्या शासन ननणशयान्वये एक हदवसाचा ताींबत्रक खींड देऊन हद.२९/०१/२०१५ 
पासून पुढे पदोन्नतीच्या पदावरील कमशचाऱयाच्या सेवा शासन ननणशयाद्वारे चालू ठेवण्यात 
आलेल्या आिेत. तसचे शासनाद्वारे हद.२६/०७/२०१७ व हद.०३/११/२०१७ रोजीच्या शासन ननणशय 
अन्वये हद.२८/०१/२०१५ पासूनच ेसवश ताींबत्रक खींड आयोगाच्या मान्यतेनींतर क्षमावपत करण्यात 
आलेले आिेत. 
 

(३) पदोन्नतीच ेपद िे अध्यापकीय पद असल्याने सदर पदाच ेसेवाननवतृ्तीचे वय ६२ वर्े आिे, 
त्यास अनसुरुन सदर कमशचारी पदोन्नतीच्या पदावर ५८ वर्ाशनींतर ववहित ननयमाींतगशत शासन 
सेवेत कायशरत िोते. 
 

(४) अधधव्याख्याता, के्षत्रकाम ननदेशक या  पदोन्नतीच्या पदाच ेसेवाननवतृ्तीचे वयोमान ६२ वर् े
आिे. त्याचप्रमाण े सदर प्रकरणी मिाराषर लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेन े सवश ताींबत्रक खींड 
क्षमावपत झालेले असल्यान,े कमशचारी पदोन्नतीच्या पदावर कायशरत िोता व त्यान ेसदर पदावर 
प्रत्यक्ष काम केले असल्याने, त्याींना केलेल्या कामाच े वेतन ववहित मागाशन े प्रदान करण्यात 
आलेले आिे. 
 

(५) यामध्ये शासनाचे नुकसान झाले िी वथतुस्थिती खरी नसल्याने चौकशी अिवा कारवाई 
करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नािी. 
 

(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
 

___________ 
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ग्रामपांचायत लोणी (ता.आांबेगाव, श्ज.प णे) येथील सरपांच याांना  
जीवे मारण्याचा धमक्या येत असल्याबाबत 

  

(४५) १२६४१२ (१४-१२-२०१८) श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.अश्जत पवार (बारामती), 
श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), 
श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) श्रीमती उममशला अरुण धमुाळ, सरपींच, ग्रामपींचायत लोणी (ता.आींबेगाव, स्ज.पुणे) याींना 
ग्रामपींचायत ननवडणुकीनींतर अज्ञात भ्रमणध्वनीवरुन अश्लील आणण अवाशच्य भार्ेत मशवीगाळ 
करुन जीव े मारण्याचा धमक्या हदल्या जात असल्याच े ननदशशनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, तक्रारदार महिलेन ेभ्रमनध्वनी क्रमाींकासि मींचर (ता.आींबेगाव, स्ज.पुणे) येिील 
पोलीस थ्ेशनमध्ये हदनाींक २८ जुल,ै २०१८ रोजी वा त्यासुमारास तक्रार केली आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, मा.लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ३ ऑगथ्, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
मा.मुख्यमींत्री मिोदय याींना पत्राव्दारे कळवूनिी याबाबत शासनाने कोणतीच कारवाई केली 
नसल्याच ेआढळून आले आिे, िे िी खरे आिे काय,  
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार शासनाने कोणती कारावाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-१२-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे.       
(२) िोय, िे खरे आिे. कफयाशदीने हदलेल्या तक्रारीवरुन मींचर पोलीस थ्ेशन पुणे येि े
गु.र.नीं.३०९/२०१८ भादींवव कलम ३५४(ड), ५०७, ३४ सि माहिती तींत्रज्ञान कायदा कलम ६७ 
अन्वये गुन्िा दाखल करण्यात आला आिे.       
(३) व (४) कफयाशदीन े हदलेल्या तक्रारीच्या अनुर्ींगाने आरोपीचे मोबाईल कॉल्स डड्ेल आणण 
कथ्मर ॲस्प्लकेशन फॉमश मागववण्यात आले, परींतू आरोपी िे एकाच भ्रमणध्वनीमध्ये 
वेगवेगळ्या प्रकारच े सीम काडश ्ाकून कफयाशदीस फोन आणण मसेजे करीत असल्यान,े सदर 
ॲस्प्लकेशन फॉमश िथतगत करुन दोन आरोपीींना सदर गुन्हयाींच े अनुर्ींगाने अ्क करण्यात 
आलेली आिे. सध्या आरोपी न्यायालयीन कोठडीमध्य अ्केत आिेत. सदर गुन्हयाचा तपास 
पूणश झाला असून गुन्हयाच ेदोर्ारोप पत्र मा.न्यायालयात सादर करण्यात आले आिे.        
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
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धचपळूण (श्ज.रत्नाधगरी) पोमलस ठाण्यात एिा राजिीय पक्षाच े 
प्रवक्ते याांच ेववंध्द ग नहा दाखल िेल्याबाबत 

  

(४६) १२६६७४ (०६-१२-२०१८)  श्री.हसन म श्रीफ (िागल), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धचपळूण (स्ज.रत्नाधगरी) पोमलस ठाण्यात एका राजकीय पक्षाचे प्रवक्त,े माजी आमदार व 
मुींबई म्िाडाचे अध्यक्ष याींचे ववरुध्द फसवणूक व त्याींनी एका महिलेवर लैंधगक अत्याचार 
केल्याप्रकरणी गुन्िा हदनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास नोंदववण्यात आला आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाशत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले व 
तद्नूसार दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०१-२०१९) : (१) िे खरे आिे. 
(२) सदर प्रकरणी कफयाशदीन े हदलेल्या तक्रारीच्या अनुर्ींगाने माजी आमदार व मुींबई म्िाडाचे 
अध्यक्ष याींचे ववरुध्द धचपळूण पोलीस ठाणे येिे गु.र.नीं.२४४/२०१८, भा.दीं.वव.क. ३७६ (एफ) 
(एन), ३५४, ४२०, ५०४, ५०६ प्रमाणे हदनाींक २५.०९.२०१८ रोजी गुन्िा दाखल करण्यात आला 
आिे. सदर गुन्हयाच े अनुर्ींगान े साक्षक्षदाराींकड े तपास करण्यात आला आिे. घ्नाथिळाचा 
पींचानामा करण्यात आला असनू, कफयाशदीची वैद्यककय तपासणी करण्यात आली आिे. कफयाशदी 
व आरोपी याींच्यात सन २००२ त े२०११ या कालावधीत झालेल्या घ्नाींचा उल्लेख असलेल्या 
सींभार्णाची सीडी कफयाशदीने सादर केली आिे. आरोपी याींचा आवाजाचा नमूना ध्वनीमुद्रीत 
करण्यात आला आिे. कफयाशदीचा आवाजाचा नमूना घेणे बाकी आिे. कफयाशदीचा आवाजाचा 
नमूना प्राप्त झाल्यानींतर वैज्ञाननकदृष्या तपासणी िोणेकररता सिायक वैज्ञाननक प्रयोगशाळा, 
मुींबई याींचें अमभप्रायासाठी पाठववण्यात येइशल. सदर अमभप्राय प्राप्त करुन आरोपीवर योग्य ती 
कायदेशीर कारवाई करण्याची तजवीज ठेवली आिे.        
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी.      

___________ 
  
अचलपूर (श्ज.अमरावती) मतदार सांघातील आसेगाव, मशरजगाव िसबा, चाांदरू बाजार येथील 
मांजूर ग्रामीण पोलीस प्रशासिीय इमारतीांच्या िामाांिरीता तनधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(४७) १२८०६२ (०७-१२-२०१८) श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपूर) : सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अचलपूर (स्ज.अमरावती) मतदार सींघातील आसेगाव, मशरजगाव कसबा, चाींदरू बाजार 
येिील मींजूर ग्रामीण पोलीस प्रशासकीय इमारतीींच्या कामाींना ननधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 
लेखी ननवदेन मा.लोकप्रनतननधी, अचलपूर याींनी हदनाींक ११ जानेवारी, २०१८ रोजी वा 
त्यासुमारास हदले िोते, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुर्ींगान ेउपरोक्त हठकाणी पोलीस प्रशासकीय इमारतीींच्या 
कामाींना प्रशासकीय मींजुरी मािे माचश, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान देण्यात आली िोती, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, प्रशासकीय मींजूरी ममळूनिी अद्याप ननधी उपलब्ध झालेला नािी, िे िी खरे 
आिे काय, 
(४) असल्यास, मा.लोकप्रनतननधी याींनी मागणी केल्यानसुार ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१९) : (१) िोय. 
(२) पोलीस थ्ेशन आसेगाव व मशरजगाव कसबा येिील प्रशासकीय इमारत बाींधकामास 
हदनाींक १९.०६.२०१७ रोजी तर पोलीस थ्ेशन चाींदरूबाजार येिील प्रशासकीय इमारत 
बाींधकामास हदनाींक १६.०३.२०१७ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आिे. 
(३) व (४) पोलीस थ्ेशन आसेगाव येिील प्रशासकीय इमारत बाींधकामास सन २०१८-१९ मध्ये 
ननधी ववतरीत करण्याची तजवीज ठेवली आिे. तर पोलीस ठाण ेमशरजगाव कसबा प्रशासकीय 
इमारत बाींधकामास रु.८९,०३,०००/- व पोलीस ठाणे चाींदरूबाजार प्रशासकीय इमारत बाींधकामास 
रु.७०,००,०००/- इतका ननधी ववतरीत करण्यात आलेला आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

मौजा वाांजरी (ता.वणी, श्ज.यवतमाळ) येथील पाच व्यक्तीांनी 
ग्रामपांचायतीला ि लूप लावल्याबाबत 

  

(४८) १२८२६५ (०७-१२-२०१८) श्री.राज  तोडसाम (अणी) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजा वाींजरी (ता.वणी, स्ज.यवतमाळ) येिील पाच व्यक्तीींनी कोणतीिी पूवशसूचना न देता 
हदनाींक ४ म,े २०१८ रोजी वा त्यासुमारास मौजा वाींजरी ग्रामपींचायतीला कुलूप लावून शासकीय 
कामात अडवणूक व शाींतता भींग केली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरिू प्रकरणी त्याींच्यावर कारवाई करण्याची मागणी सरपींच, ग्रामपींचायत 
वाींजरी याींनी लेखी ननवेदनाद्वारे शासनाकड ेकेली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तक्रारीनींतर सींबींधीत पाचिी व्यक्तीींवर गुन्िा दाखल करण्यात आला आिे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करून सींबींधीताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली 
करण्यात वा येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०१-२०१९) : (१) िोय, िे अींशत: खरे आिे. 
मौजा वाींजरी, ता.वणी, स्ज.यवतमाळ येिील ग्रामपींचायत सदथयासि तीन व्यक्तीींनी 

वॉडश क्रमाींक ३ मध्ये पाणी ी्ंचाईचे कारणावरुन हदनाींक ४ म,े २०१८ रोजी ग्रामपींचायतला कुलूप 
लावून शासकीय कमशचाऱयाींना शासकीय काम करण्यास अ्काव केला. 
(२), (३) व (४) िोय, िे खरे आिे. 

सरपींच, वाींजरी ग्रामपींचायत याींनी पोलीस अधीक्षक कायाशलय, यवतमाळ येिे हदनाींक 
०९.०५.२०१८ रोजी ई-मेलवरुन ननवेदन हदले आिे. प्राप्त तक्रारीवरुन पोलीस थ्ेशन वणी, 
स्ज.यवतमाळ येिे गु.र.क्र.५८६/१८ कलम ३४१, १८६, ३४ भादींवव अन्वये तीन आरोवपींववरुध्द 
गुन्िा दाखल करण्यात आला आिे. सदर आरोवपींना कलम ४१(अ) सी.आर.पी.सी. अन्वये 
अ्केमशवाय नो्ीस देवून मा.न्यायालयासमक्ष िजर रिाणेबाबत सूचनापत्र देण्यात आले 
आिे.       
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी.       

___________ 
  

तासगाांव शहरात (श्ज.साांगली) छत्रपती मशवाजी महाराजाांचा 
 नववन अश्वांढ प तळा उभारण्याबाबत 

  

(४९) १२८६४६ (१०-१२-२०१८) श्रीमती स मन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्रीमती 
सांध् यादेवी देसाई-ि पेिर (चांदगड), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तासगाींव शिरात (स्ज.साींगली) गुरुवारपेठ येिे छत्रपती मशवाजी मिाराजाींचा नववन अश्वारुढ 
पुतळा उभारण्याबाबतची मागणी गत २ वर्ांपासून िोत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, जुना पुतळा काढून त्या हठकाणी छत्रपती मशवाजी मिाराजाींचा नववन अश्वारुढ 
पुतळा बसववण्याबाबत परवानगी घेण्यात आली िोती काय, असल्यास कें व्िा, 
(३) असल्यास, मशवाजी मिाराजाींचा नववन अश्वारुढ पुतळा बसववण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०१-२०१९) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) व (३) छत्रपती मशवाजी मिाराजाींचा नवीन अश्वारूढ पतुळा उभारण्याबाबतचे आदेश 
स्जल्िाधधकारी, साींगली याींचकेडून हदनाींक २.११.२०१८ अनव्ये ननगशममत करण्यात आले आिेत. 
छत्रपती मशवजी मिाराजाींचा नवीन अश्वारूढ पुतळा छत्रपती मशवाजी मिाराज सममतीमाफश त 
बसववण्यात येणार आिे. पुतळा उभारण्याकामी चबुतरा बाींधण्याचे काम ९०% पूणश झालेले 
असून उवशररत काम पुतळा बसववल्यानींतर पूणश करण्यात येणार आिे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
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आणीबाणीच्या ववरोधात लढा देत बांदीवास सोसलेल्या व्यक्तीांच्या सनमानाथा  
राज्य सरिारने जाहीर िेलेल्या मानधन योजनेबाबत 

  

(५०) १३०५७८ (०७-१२-२०१८) श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण 
पूवा), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पश्श्चम), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.समीर ि णावार 
(हहांगणघाट), श्री.गोवधान शमाा (अिोला पश्श्चम) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आणीबाणीच्या ववरोधात लढा देत बींदीवास सोसलेल्या व्यक्तीींच्या सन्मानािश राज्य 
सरकारन ेजािीर केलेल्या मानधन योजनेसाठी अद्यापपयतं २ िजार ४५५ जणाींनी अजश केला 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरिू योजनेच े थवरूप काय आिे व एकुण ककती लाभार्थयांना याचा लाभ 
देण्यात आला आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१९) : (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) सन १९७५ त े १९७७ मधील आणणबाणीच्या कालावधीत लोकशािीकरीता लढा देणाऱया 
व्यक्तीींना बींहदवास सोसावा लागला अशा व्यक्तीींचा सन्मान/ यिोधचत गौरव करण्यासींबींधी 
शासन ननणशय क्र.ननववृे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५/(२०१८)/ थवासैक-१, हदनाींक ०३/०७/२०१८ अन्वये 
“आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जाथत कारावास भोगलेल्या व्यक्तीींना दरमिा दिा 
िजार व त्याींच्या पश्चात त्याींच्या पत्नीस/ पतीस पाच िजार रूपये मानधन देण्यात येईल तर 
एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तीींना दरमिा रूपये पाच िजार, तर त्याींच्या 
पश्चात त्याींच्या पत्नीस/ पतीस रूपये अडीच िजार रूपये मानधन देण्यात येईल” असे धोरण 
ठरववण्यात आले आिे.लाभार्थयांना लाभ देण्याची कायशवािी सुरू आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :    श्जतेंद्र भोळे 
म ांबई.    सधचव (िायाभार), 

  महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 
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