
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५२६ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

 

राज्यातील रेल्वे स्थानि पररसरातील अततक्रमणाबाबत 
 

(१) ४४५३८ (०३-०६-२०१६)  श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रेल्वे स्थानकानजिक महानगरपाललका हद्दीमध्ये अनाधिकृत फेरीवाल्याींच्या 
वास्तव्यामुळे प्रवाशी व नागरीक त्रस्त होत असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर प्रकरणी कारवाई करण्यास रेल्वे पोललस, महानगरपाललका प्रशासन तसेच 
स्थाननक पोललस अधिका-याींनी आपल्या हद्दीची मयाशदा दाखवून ्ाळा्ाळ करीत असल्याच्या  
नागररकाींसह लोकप्रनतननिीींच्या तक्रारी आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी रेल्वे पोललस, महानगरपाललका प्रशासन व स्थाननक पोललस 
याींचेमिील समन्वयाबाबत व सामुहहक कायशवाही करण्याबाबत उपाययोिना करण्यात येणार 
आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) कें द्र शासनाने पदपथ ववके्रते (उपिीववका सींरक्षण आणण पदपथावरील ववक्रीच े
ववननयमन) अधिननयम, २०१४ लागू केलेला असून राज्य शासनान,े महाराषर पथववके्रता 
(उपिीववका सींरक्षण आणण पदपथावरील ववक्रीच ेववननयमन) (महाराषर) ननयम, २०१६ हदनाींक 
३ ऑगस््, २०१६ रोिी प्रलसध्द केलेले आहेत. 
       तद्नींतर सदर अधिननयमातील कलम ३८(१) मिील तरतुदीनुसार राज्य शासनान े
पथववके्रता (उपिीववकेच ेसींरक्षण व पथववक्री ववननयम) (महाराषर) योिना, २०१७ हदनाींक ९ 
िानेवारी, २०१७ रोिी योिना प्रलसध्द केली आहे. यानुषींगाने फेरीवाला िोरणाच्या 
अींमलबिावणीची कायशवाही स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींमाफश त करण्यात येत आहे. 
          मा. उच्च न्यायालयाने हदलेल्या आदेशानुसार, रेल्वे स्थानकाबाहेर १५० मी्रच्या 
अींतरापयतं पदपथ व रस्ते मोकळे ठेवण्याबाबत राज्यातील सवश नागरी स्थाननक स्वराज्य 
सींस्थाींना सूचना देण्यात आल्या आहेत.  

___________ 
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 वेल्हे (श्ज.पुणे) तालुक्याच ेप्रवेशद्वाराजवळील पुणे-सातारा  
महामार्ाालर्त अपघात रोखण्याबाबत 

  

(२) ५५६९२ (२४-०८-२०१६) श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वेल्हे (जि.पुणे) तालुक्याचे प्रवेशद्वार असलेल्या नसरापूर बािारपेठेची चेलाडी फा्ा, 
कौंढणपूर फा्ा, वेळ फा्ा, भोर फा्ा व सारोळा फा्ा हे पुणे-सातारा महामागाशलगत 
असल्यान े येथ े येणाऱ्या िाणाऱ्या प्रवाशाींची सींख्या हदवसेंहदवस वाढत असून हे हठकाण 
अनतवदशळीचे व गदीचे बनले आहे. सदरील सहापदरी महामागश ओलाींडताना नेहमी अपघात होत 
असूनही याकड े प्रशासन दलुशक्ष करीत असल्यान े येथील प्रवासी व नागरीकाींमध्ये सींताप 
पसरल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील अपघात रोखण्याकरीता शासनाकडून कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१९) : (१) या हठकाणी येणाऱ्या िाणाऱ्या प्रवाशाींची सींख्या 
वाढत असून सदर हठकाण अनतवदशळीच े व गदीचे बनले आहे.  तथावप, या हठकाणच्या 
महामागाशवर हठकहठकाणी हदशादशशक फलक लावून वाहतुकीच्या ननयमनासाठी व पेरोललींग 
करण्यासाठी वाहतूक पोलीस कमशचारी नमेले िातात.  वाहतुकीच्या ननयमाींच े उल्लींघन 
कारणाऱ्याींवर मो्र वाहन कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कारवाई करण्यात येते.  त्यामळेु या 
पररसरातील नागरीकाींमध्ये  कोणत्याही प्रकारच ेसींतापाच ेवातावरण पसरलेले नाही. 
(२) पुणे ग्रामीण जिल्हा कायशक्षत्रातून िाणाऱ्या पुणे-सातारा महामागाशवर कात्रि बोगदा त े
सारोळा अशी हद्द पुणे ग्रामीण जिल््यात येत.े  या महामागाशचे सहापदीकरणाचे काम चाल ू
आहे.  महामागाशवर हठकहठकाणी हदशादशशक फलक लावण्यात आलेले असून वाहतुकीचे ननयमन 
करण्यासाठी स्थाननक पोलीस स््ेशनकडून वाहतकू पोलीस कमशचारी याींची गस्तीसाठी नेमणूक 
करण्यात येते. तसेच वाहतकूीच्या ननयमाींच े उल्लींघन करणाऱ्या वाहनचालकाींवर मो्ार वाहन 
कायद्याप्रमाण ेकायदेशीर कारवाई करण्यात येते. 
        पुणे सातारा मागाशवर पणेु ग्रामीण कायशके्षत्रात झालेल्या अपघाताींची माहीती :- 
 

वषश अपघात मयत िखमी 
२०१४ ८४ ४७ ८४ 
२०१५ ११६ ५३ १२२ 
माहे ऑगस््, २०१६ पयतं ५३ ४२ ६३ 
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पुणे सातारा मागाशवर पुणे ग्रामीण कायशके्षत्रात ननयमभींग करणाऱ्या वाहनचालकाींवर 
खालीलप्रमाण ेकारवाई करण्याींत आलेली आहे :- 
 

वषश अवैि प्रवासी / ड्रींक ड्राईव्ह व 
इतर केसेस 

एकूण दींड (रु.) 
 

२०१४ १२९३ २९०६०० 
२०१५ १७६६ ३८७१०० 
माहे ऑगस््, २०१६ पयतं २०८० २५५९०० 
 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही 
  

___________ 
  
महाराष्ट्र सदन प्रिरणातील झोपडपट्टी पुनवासन योजना रद्द िेल्यानांतर ही योजना हस्तर्त 

िरण्यासाठी िाही वविासि दहशत तनमााण िरत असल्याबाबत 
 
(३) १०००३५ (३०-१२-२०१७) श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन), श्री.नारायण िुच े (बदनापूर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर सदन प्रकरणातील झोपडपट्टी पुनवशसन योिना रद्द केल्यानींतर ही योिना 
हस्तगत करण्यासाठी काही ववकासकाींनी दादाधगरी सुरू केल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासाठी स्थाननक गुींडाींच्या मदतीने झोपडपट्टीवासीयाींमध्ये दहशत पसरवली 
िात असल्याची तक्रार झोपडपट्टीवासीयाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीचे ननषकषश काय 
आहेत व त्यानुसार सींबींिीत ववकासक व अधिका-याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (७-१-२०१९) : (१), (२) व (३) अींिेरी अन्नानगर लशवशक्ती (एस.आर.ए.) 
सहकारी गहृननमाशण सींस्थेच े चअेरमन पदाधिकारी याींच्या तक्रार अिाशवरून एल ॲण्ड ्ी 
कीं पनीच्या सुरक्षारक्षक  याींच्या ववरूध्द अदखलपात्र गु.र.क्र. ११४५/१८ भा.दीं.वव.स. कलम ५०६ 
अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. तसेच अिशदार व गैरअिशदार याींची अींबोली पोलीस 
ठाणेस बैठक आयोजित करून त्याींना शाींतता राखण्याची समि देण्यात आलेली आहे 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील मराठा समाजाच्या बेरोजर्ार तरुणाांना बबनव्याजी िजा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
 
(४) १०९४०७ (२३-०४-२०१८) अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन (सायन-
िोळीवाडा), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती सीमाताई 
हहरे (नाशशि पश्श्चम) : सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील मराठा समािाच्या बेरोिगार तरुणाींसाठी अण्णासाहेब पा्ील आधथशक ववकास 
महामींडळाच्या माध्यमातून राषरीयीकृत बँका व नागरी सहकारी बँकामाफश त दोन हिार को्ी 
रूपयाींचे बबनव्यािी किश उपलब्ि करुन देण्यात येणार असल्याचे मा.सहकार मींत्री याींनी 
हदनाींक ५ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास िाहीर केले आहे, हे खरे आहे काय 

(२) असल्यास, सदर किाशचा लाभ देत असताना १० त े५० लाख रूपयापयतं बबनव्यािी किश 
देण्यात येणार असून उक्त किाशवरील व्याि हे शासन स्वत: भरणार असुन सदर महामींडळास 
४०० को्ी रूपये ननिीची तरतूद करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योिना कायाशन्वीत होऊन त्याचा लाभ बेरोिगार तरुणाींना होण्यासाठी 
शासनाने अद्यापपयतं कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांरे्िर (०९-०१-२०१९) : 
(१) अींशत: खरे आहे. 
     अण्णासाहेब पा्ील आधथशक ववकास महामींडळाच्या माध्यमातुन मराठा  बेरोिगार 
तरुणाींना राषरीयकृत व नागरी सहकारी बकँाींमाफश त  किश उपलब्ि करुन देण्याची घोषणा 
मा.मींत्री (सहकार)  याींनी केली आहे. मात्र रक्कमचेा उल्लेख केलेला नाही. 
(२) व (३)  राज्यातील आधथशकदृष्या मागास घ्कातील उद्योिक बनू इजच्िणा-या व तशी 
क्षमता असणा-या तरुण वगाशला आधथशक सहाय्य पुरववण्याच्या दृष्ीने कौशल्य ववकास व 
उद्योिकता ववकास ववभागाच्या अखत्यारीतील अण्णासाहेब पा्ील आधथशक मागास ववकास 
महामींडळामाफश त वैयजक्तक किश व्याि परतावा योिना, ग् किश व्याि परतावा योिना, व 
ग् किश प्रकल्प योिना या ३ योिना  राबववण्यास हदनाींक २१.११.२०१७ रोिीच्या शासन 
ननणशयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे..  हद.३१.३.२०१७ च्या शासन ननणशयान्वये 
महामींडळाचे भागभाींडवल रु.४००/- को्ीन े वाढववण्यास मींिूरी देण्यात आली असून, त्यापैकी 
रु.७० को्ी इतका ननिी शासन ननणशय हद.९.१०.२०१८ अन्वये ववतरीत करण्यास अनुमती 
हदलेली आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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खुलताबाद (श्ज. औरांर्ाबाद) शहरात भांर्ार वचेणा-या बालिाांचे पुनवासन िरण्याबाबत 
  

(५)  १११७०६ (०७-०४-२०१८).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय िामर्ार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) खुलताबाद (जि. औरींगाबाद)  शहरात ववववि हठकाणी कचराकुीं ड्यातील प्लॉस््ीक, रद्दी, 
गोळा करुन उदरननवाशह करणाऱ्या लहान मुलाींचे अनके गींभीर प्रश्न ननमाशण झाल्याचे हदनाींक 
२३ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मुलाींना ववषारी िीविींतूमुळे  सींसगशिन्य आिार िडले असनु स्फो्क 
वस्तूींमुळे अनेक बालकाींना िीवही गमवावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  शासनाने गींभीर दखल घेत त्याींना आधथशक मदत करुन त् याींच े सामाजिक 
सींस्थाच्या माध्यमातून पुनवशसन करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांरे्िर (१५-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही, 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  
नार्पूर पररसरातील शमहानमध्ये उघोर्ाांना अल्प दरात जशमनीच ेवाटप िरण्यात आल्याबाबत 

  

(६)  ११३२९५ (२३-०४-२०१८).   श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अमर िाळे (आवी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नागपूर शहरातील लमहान सझे प्रकल्पात आतापयतं ७२ कीं पन्याींना िागा देण्यात आल्या, 
त्यापैकी फक्त १४ कीं पन्या कायशरत आहेत, तसेच सेन्रल फॅलसलल्ी बबल्डीींगमध्ये 
(सी.एफ.बी.)  ३० कीं पन्याींना मालसक भाड े तत्वावर देण्यात आलेल्या िागेसोबतच ववशेष 
आधथशक के्षत्राबाहेरील ३३ कीं पन्याींना िागा देण्यात आल्या, त्यापैकी फक्त १२ कीं पन्या कायशरत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, शासनासोबत झालेल्या करारानुसार नाममात्र दरात नॉनसेझमध्ये पतींिली 
समुहाला देण्यात आलेल्या २३४ एकर िलमनीचे कीं पनीने पैस ेभरले नसून उक्त िमीन ताब्यात 
घेतली नाही, तसेच कामास सुरूवातही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पतींिली कीं पनीने एकूण ककती एकर िमीन ताब्यात घेतली त्या सींदभाशत ककती 
पैसे शासनाकड ेिमा केले आहे तसेच नागपूर शहरातील लमहान सेझ प्रकल्पात कोणकोणत्या 
कीं पन्या कायशरत आहेत, त्याद्वारे ववदभाशतील व ववदभाशबाहेरील ककती युवकाींना रोिगार 
उपलब्ि करून देण्यात आला आहे, 
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(४) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०१-२०१९) :(१) सद्यजस्थतीत, नागपूर शहरातील लमहान येथील ववशेष 
आधथशक के्षत्रात ७७ कीं पन्याींना िागा देण्यात आलेली आहे व त्यापैकी १८ कीं पन्या कायशरत 
आहेत. सेंरल फॅलसलल्ी बबल्डीींगमध्ये ३४ कीं पन्याींना मालसक भाड ेतत्वावर िागा देण्यात आली 
आहे. तसेच, ववशेष आधथशक के्षत्राबाहेरील ३८ कीं पन्याींना िागा देण्यात आलेली आहे. त्यापकैी, 
१२ कीं पन्या कायशरत आहेत. 
(२) पतींिली समूहाला देण्यात आलेली िागा ही ई-ननववदा पदध्तीन ेदेण्यात आलेली आहे. दोन 
वेळा ई-ननववदा काढूनसुध्दा योग्य प्रनतसाद न लमळाल्यान ेनतसऱ्याींदा आलेल्या प्रनतसादानुसार 
पतींिली समूहाला २३४.१५ एकर िागा रु.६३०.०० प्रनत चौ.मी. या दराने देण्यात आली आहे. 
या दरानसुार पूणश िागेसाठी रु.५९.६९ को्ी इतक्या रकमेचा भरणा पतींिली समूहाने केलेला 
असून प्रकल्पाच्या बाींिकामाला सरुुवात केलेली आहे. 
(३) पतींिली समूहान े ववशेष आधथशक के्षत्रात १०६.११ एकर भखूींडासाठी ७४.०३ को्ी रुपयाींचा 
भरणा केलेला आहे. तर, सेझ बाहेरील के्षत्रात २३४.१५ एकर भखूींडासाठी ५९.६९ को्ी रुपयाींचा 
भरणा केलेला आहे. एकूण ३४०.२६ एकर िागेसाठी १३३.७२ को्ी रुपयाींचा भरणा केलेला आहे. 
लमहानमध्ये अींदािे १२९९४ युवकाींना प्रत्यक्ष व ६७००० युवकाींना अप्रत्यक्ष रोिगार प्राप्त 
झालेला आहे. लमहान सेझ प्रकल्पात एअर इींडडया, सेनोजस्फअर इींडडया, डाए् फूड इीं्रनॅशनल, 
हास कॉपोरेशन, एचसीएल, हेक्सावेअर बीपीएस, इींफोलसस, कणव ॲग्रोनॉमी, कोलँड डवे्हलपसश, 
लुवपन, मे्ा्ेक एअरलसस््ीम, प्रवेश एक्सपो श्, स्मा श् डे् ा एीं्रप्राइिेस, ्ीएअएल 
मॅन्युफॅक्चररींग, ्ा्ा कन्सल्न्सी, ्ेक महहींद्रा, ररलायन्स या कीं पन्या कायशरत आहेत. 
 (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.     

___________ 
 

मुांबई पोलीसाांच्या महहला अत्याचार प्रततबांधि शाखेत मोठ्या 
 प्रमाणात पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(७) ११७७९२ (२६-०७-२०१८) श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा 
माश्जवडा), श्री.अतनल बाबर (खानापूर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत महहलाींवर होणाऱ्या अत्याचाराींची दखल घेऊन गुन््याींचा तात्काळ तपास करुन 
वपडडतेला न्याय लमळावा याकररता राज्य शासनाने सन २०१३ मध्ये महहला अत्याचार 
प्रनतबींिक शाखेची स्थापना केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थापनेस ५ वष े उल्ूनही शाखेतील मींिूर पदे बऱ्याच प्रमाणात अद्यापही 
ररक्त आहेत तसचे या ववभागास पूणशवेळ उपायुक्त नेमण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, मोठ्या प्रमाणावर पदे ररक्त असल्याने मुींबई पोलीसाींच्या महहला अत्याचार 
प्रनतबींिक शाखेला सन २०१५ पासनू अद्यापपयतं एकही गुन्हा लसध्द करता 
आलेला नाही , हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदे ररक्त ठेवण्यामागची कारणे काय आहेत व ती 
भरणेबाबत शासनामाफश त कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-१-२०१९) : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) शासन ननणशय क्र. पीएडब्ल्यू -०११३/प्र.क्र.४/ ववसा ६, हदनाींक ०७/०२/२०१३ प्रमाणे ०१ 
पोलीस उप आयुक्त पद मींिुर केलेले असून सदर मींिुर पद पोलीस आयुक्त, बहृन्मुींबई याींच्या 
आस्थापनेवर कायशरत असलेल्या उपलब्ि ०१ पोलीस उप आयुक्त पदातून कायाशजन्वत 
करण्याबाबत कळववले आहे. त्यानसुार पोलीस उप आयुक्ताींची नेमणुक करण्यात आलेली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर शाखेत शासन ननणशयाप्रमाणे बहृन्मुींबई पोलीस दलातील अधिकारी व अींमलदार याींची 
नेमणूक करण्यात येते. 
      पोलीस आयुक्त, बहृन्मुींबई याींच्या आस्थापनेवर मींिूर असलेल्या पदाींमिुन महहला 
अत्याचार प्रनतबींिक शाखेत पदे उपलब्ि करून देण्यात आलेली आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

मालवण (श्ज.शसांधुदरु्ा) तालुक्यातील िायदा व सुव्यवस्था सक्षम िरण्याबाबत 
  

(८) ११८९९० (३०-०७-२०१८) श्री.वभैव नाईि (िुडाळ) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालवण (जि.लसींिुदगुश) तालुक्यात हदवसेंहदवस वाढते अवैि िींदे, चो-या व दरोड ेयाबाबत 
कायदा व सुव्यवस्था सक्षम करण्यात यावी यासाठी मा.स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी जिल््याच े
पोलीस अधिक्षक व मालवणचे पोलीस ननररक्षक याींची भे् घेऊन त्याींच्याकड ेवाढते अविै िींदे 
तात्काळ बींद करावेत व तालुक्यातील िनतेच्या सुरक्षक्षतेसाठी पोलीसाींनी चोर व दरोडखेोर 
तसेच गुींडावर तात्काळ सक्त कारवाई करावी, अशी मागणी ननवदेनाव्दारे केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मालवण शहरात जिल्हा ननयोिन ननिीतून बसवण्यात आलेली सीसी्ीव्ही 
यींत्रणा बींद आहे, त्यामुळे चोर्याींचा शोि घेणे अडचणीच ेहोत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.स्थाननक लोकप्रनतननिीनी केलेल्या मागणीच्या अनुषींगान ेकोणती 
ननणशयात्मक उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही, 
     अशा प्रकारचे कोणतेही ननवेदन प्राप्त नाही. तथावप मालवण पोलीस ठाणे अलभलेखावर 
माहे सप् े्ंबर २०१८ पयतं गुन््याची जस्थती खालील वववरणपत्रात दशशववण्यात आल्याप्रमाण े
कारवाई करण्यात आली आहे. 
 

गुन््याचा प्रकार दाखल उघड अ्क आरोपी 
मालमत्ता १८ १२ ----- 

चोरी १४ ८ ----- 
घरफोडी ३ ३ ७ 
दरोडा १ १ ९ 

  
दारुबींदीच्या २३ केससे दाखल असून त्यामध्ये एकूण १,४९,५३९/- रु. ककीं मतीचा मुदे्दमाल िप्त 
केलेला आहे. तसेच िुगार कायद्याखाली १६ केसेस दाखल करण्यात आल्या असून त्यामध्ये 
एकूण ३,५२,९७५ रु.ककीं मतीचा मुदे्दमाल िप्त केलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      मालवण शहर समुद्र ककनारी असून क्षारयुक्त व वादळी वाऱ्याींमुळे सी.सी.्ी.जव्ह यींत्रणा 
बींद पडते परींतु सींबींिीताना वेळोवळेी बोलावनू दरुुस्ती करण्यात येत.े 
(३) लेखी ननवेदन प्राप्त नाही तथावप उपरोक्त प्रमाणे कारवाई करण्यात आली आहे. रात्रीची 
गस्त प्रभावीप्रमाणे करण्याकरीता योग्य त ेननदेश देण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

पाांढरिवडा ववभार्ामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरु असलेले अवैध धांदे 
  

(९) ११९१९१ (३०-०७-२०१८) श्री.राजु तोडसाम (अणी) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकवडा (जि.यवतमाळ) ववभागामध्ये अवैि िींदे मोठ्या प्रमाणात सरुू असल्याबाबत 
श्री.अमोल कोळी (उपववभागीय पोलीस अधिकारी), पाींढरकवडा, जि.यवतमाळ याींच्यावर 
कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी (आणी) याींनी हदनाींक २३ माचश, 
२०१८ रोिी वा त्यासुमारास मा.मखु्यमींत्रयाींना ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीनसुार सदरहू प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीच े ननषकषश काय आहेत व त्यानुसार सींबींिीत दोषी अधिका-याींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२-१-२०१९) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी अपर पोलीस अिीक्षक, यवतमाळ, याींच्याकडून सदर ननवेदनाची 
सखोल चौकशी करण्यात आली आहे. पाींढरकवडा उप ववभागात अवैि िींद्याववरूध्द पोलीसाींनी 
वेळोवेळी प्रभावी कायदेशीर कायशवाही केली आहे. सदर चौकशीत कोणीही पोलीस अधिकारी 
दोषी असल्याचे आढळून आलेले नाही.   

___________ 
  

पुणे-नाशशि महामार्ाावरील वािी खुदा (ता.खेड, श्ज. पुणे) र्ावाच्या  
हद्दीत अल्पवयीन मुलीची झालेली हत्या 

 

(१०) १२०११० (२५-०७-२०१८) श्री.सुरेश र्ोरे (खेड आळांदी) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे-नालशक महामागाशवरील वाकी खुदश (ता.खेड, जि. पुणे) गावाच्या हद्दीत अल्पवयीन 
मुलीचा गळा आवळून हत्या करून मतृदेह रस्त्याच्या कडलेा फेकून हदल्याची घ्ना हदनाींक १० 
म,े २०१८ रोिी वा त्या सुमारास घडल्याचे ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अल्पवयीन युवतीच्या खुनाबाबत अद्याप स्थाननक पोलीसाींना गुन्हेगाराींचा शोि 
लागला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हत्येतील गुन्हेगाराींना शोिण्यासाठी स्थाननक पोलीस प्रशासनान े कोणती 
ननणशयात्मक कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-१२-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     सदर प्रकरणी चाकण पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं. ४५५/२०१८ भादींवव ३०२, २०१ प्रमाणे 
गुन्हा हदनाींक १०/०५/२०१८ रोिी २२/५७ वा. दाखल करण्यात आला आहे. 
(३)  श्वानपथकाचा वापर, जव्हसेरा तसेच डी.एन.ए.सॅम्पल तपासणी, मोबाईल ्ॉवरचा डम्प 
डा्ा लमळववण,े आिुबािुच े गावाींमध्ये दवींडी देणे व प्रलसध्दी पत्रके वा्णे, गुप्त बातमी 
लमळववणे इत्यादी प्रयत्नाींसह पणेु शहर व बाहेरील जिल््यातील इतर पोलीस स््ेशनला 
कळववण्यात आले आहे. तसेच ९८ साक्षीदार तपासण्यात आले आहेत. गुप्त बातमीदारामाफश त 
माहहती लमळवून गुन्हा उघडकीस आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील ऊस तोडणी िामर्ाराांच्या िल्याणासाठी स्वर्ीय र्ोपीनाथ मुांड े 
ऊस िामर्ार महामांडळ स्थापन िरण्याबाबत 

  

(११) १२११२५ (२६-०७-२०१८) अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) : सन्माननीय िामर्ार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ऊस तोडणी कामगाराींच्या कल्याणासाठी स्वगीय गोपीनाथ मुींड ेऊस कामगार 
महामींडळ स्थापन करण्याची घोषणा मा. मुख्यमींत्री महोदयाींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू महामींडळ स्थापन करण्याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू महामींडळ ककती कालाविीत स्थापन होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सांभाजी पाटील-तनलांरे्िर (९-१-२०१९) : 
(१) हे खरे आहे 
(२) व (३) उसतोड आणण उस मालवाहतकु कामगाराींकरीता स्वतींत्र महामींडळ स्थापन 
करण्याऐविी असींघह्त कामगाराींच्या कल्याणाकरीता कें द्र शासनाने तयार केलेल्या असींघह्त 
कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिननयम २००८ या कायद्याींतगशत कै. गोपीनाथ मुींड े याींच्या 
स्मरणाथश  व नावान ेउसतोड आणण उस मालवाहतकु कामगाराींसाठी सामाजिक सुरक्षा योिना 
तयार करून या योिनेमध्ये या कामगाराींच्या व त्याींच्या कु्ुींबबयाींकरीता शैक्षणणक, आरोग्य, 
गहृननमाशण, घरकुल व तत्सम कल्याणकारी बाबीींच्या समावशे करण्याच्या ननणशय हद. 
१०/१२/२०१७ रोिीच्या मींत्रीमींडळ बैठकीत घेण्यात आलेला आहे.  
         त्यानुसार लोकनेत े गोपीनाथ मुींड े उसतोड कामगार कल्याण योिनेच े कायाशलय 
कामगार कल्याण कें द्र परळी जि. बबड येथे हद. ३०/६/२०१८ रोिी सुरू केलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 

भोर (श्ज.पुणे) येथील औद्योधर्ि प्रशशक्षण सांस्था येथ ेतांत्र व्यवसायाांची सांख्या वाढववण्याबाबत 
  

(१२) १२२४३१ (३०-०७-२०१८) श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार र्ोरे (माण), श्री.अशमत 
झनि (ररसोड), श्री.राहूल िुल (दौंड) : सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योजिता मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोर (जि.पुणे) येथील औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्था येथे तींत्र व्यवसायाींची सींख्या 
वाढववण्याबाबत मा. स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा. कौशल्य ववकास व उद्योिकता मींत्री 
महोदय याींना हदनाींक २६ म,े २०१८ रोिी वा त्या सुमारास लेखी पत्र हदले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या पत्राची दखल घेवून शासनान ेत्यावर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांरे्िर (२९-१२-२०१८) : (१)   नाही. 
तथावप यासींदभाशत मा. मींत्री, अन्न व नागरी पुरवठा आणण ग्राहक सींरक्षण याींचे हदनाींक 
१०.०४.२०१८ रोिीचे पत्र प्राप्त झाले आहे. 
(२) व (३) शासकीय औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्थाींचा क्षमता ववस्तार आराखडा प्रस्ताववत 
करण्यात आलेला आहे. सदर क्षमता ववस्तार आराखड्यामध्ये औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्था, भोर 
या सींस्थचेी प्रवेशक्षमता १७३ न ेवाढवून एकूण प्रवेशक्षमता ३८९ करण्यासाठी प्रस्ताववत आहे.  

 
___________ 
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दौंड (श्ज. पुणे) येथे शासिीय िमाचाऱ्यािडून झालेल्या र्ोळीबारात मतृ्यु झालेल्या ३ 
व्यक्तीांच्या िुटुांबबयाांना आधथाि मदत शमळणेबाबत 

  

(१३) १२३९७८ (२६-०७-२०१८) श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा 
सोनावणे (जुन्नर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौंड (जि. पुणे) येथ ेहदनाींक १६ िानेवारी, २०१८ रोिी शासकीय कमशचाऱ्याकडून झालेल्या 
गोळीबारात मतृ्य ुझालेल्या ३ व्यक्तीींच्या कु्ुींबबयाींना प्रत्येकी १५ लाख रुपयाींची आधथशक मदत 
लमळण्याची मागणी मा.लोकप्रतीननधिनी हदनाींक १५ म,े २०१८ रोिी वा त्या समुारास केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मतृ्य ूझालेल्या व्यक्तीींच्या कु्ूींबबयाींना शासकीय आधथशक मदत देण्यासाठी 
स्वतींत्र कायशवाही करण्याचे आश्वासन मा. मुख्यमींत्री याींनी हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मतृ्यू झालेल्या ३ व्यक्तीींच्या कु्ूींबबयाींना प्रत्येकी १५ लाख रुपयाींची 
मदत लमळवून देण्याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-१२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मुख्यमींत्री सहाय्यता ननिीतून मतृ व्यक्तीींना प्रत्येकी रु.२.०० लाख इतकी आधथशक मदत 
ववतररत करण्यात आली होती. मा.लोकप्रनतननिीींच्या ववनींतीच्या अनुषींगान े प्रत्येकी रु.१.०० 
लाख इतके अनतररक्त अथशसहाय्य हद.१३/११/२०१८ रोिी जिल्हाधिकारी, पुणे याींना ववतरीत 
करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

नेवाळी (िल्याण,श्ज.ठाणे)येधथल नौदलान ेसांपाहदत िेलेल्या शतेिऱ्याांच्या जशमनीसांदभाात 
झालेल्या आांदोलनात शेतिरी व भुमीपुत्राांवर दाखल िरण्यात आलेले रु्न्हे मारे् घेणेबाबत 

  

(१४) १२६३३७ (०३-०८-२०१८) श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण पवूा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेवाळी (कल्याण,जि.ठाणे) येथील नौदलान ेसींपाहदत केलेल्या शेतकऱ्याींच्या िलमनीसींदभाशत 
झालेल्या आींदोलनात शेतकरी व भुमीपुत्राींवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे लभमा कोरे गावाच्या 
ितीवर मागे घेण्यास स्थाननक सींघ्नाींनी शासनास ननवेदन देवुन मागणी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान ेअद्यापपयतं स्थाननक भुलमपुत्राींवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) नेवाळी (कल्याण, जि. ठाणे) येधथल नौदलाने सींपाहदत केलेल्या शेतकऱ्याींच्या 
िागेसींदभाशत झालेल्या आींदोलनात शेतकरी व भूमीपुत्राींवर हहललाईन पोलीस ठाणे येथ ेअनकु्रम े
गु.र.क्र. १७०/२०१७, गु.र.क्र. १७१/२०१७ व गु.र.क्र. १७२/२०१७  प्रमाणे गुन्हे दाखल आहेत. 
तसेच मानपाडा पोलीस ठाणे येथ ेगु.र.क्र. ३५९/१७ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. 
     याबाबत पोलीस आयुक्त, ठाणे याींच्याकडून माहहती/ अहवाल मागववण्यात आला आहे. 
सदर अहवाल प्राप्त झाल्यावर त्यावर ववधि व न्याय ववभागाच ेअलभप्राय घेऊन सदर प्रकरण, 
गहृ ववभाग, शासन ननणशय क्र. पीआरओ-०५१६/ प्र.क्र.१०६/ववशा-२, हद. ३०.८.२०१६ अन्वये 
फौिदारी प्रकक्रया सींहहता, १९७३ चे कलम ३२१ नुसार रािकीय व सामाजिक आींदोलनातील 
ख्ले मागे घेण्याबाबत गठीत करण्यात आलेल्या मींबत्रमींडळ उपसलमती समोर ठेवण्यात येईल. 
 

  

___________ 
  

मुांबईतील भाांडूप येथील एिा तरुणाने बारे्तील फुलझाडाांच्या  
आड र्ाांजाची लार्वड िेल्याबाबत 

 
(१५) १२७१४९ (०६-१२-२०१८) श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पवूा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील भाींडूप येथील एका तरुणान ेबागेतील फुलझाडाींच्या आड गाींिाची लागवड केली 
असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भाींडुपच्या डोंगराळ भागातल्या ववशेषतः सींिय गाींिी राषरीय उद्यानाच्या 
सीमेवरील वस्त्याींमध्ये गाींिाची लागवड सहितेन ेहोत असल्याचेही ननदशशनास येत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मींबईमध्ये अींगमहेनतीची काम ेकरणाऱ्या वगाशतून गाींिाची प्रचींड मागणी पुणश 
करण्यासाठी याच भागातून गाींिा उपलब्ि करून हदला िात असल्याचेही ननदशशनास येत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार गाींिाची लागवड करणाऱ्याींवर शासनाने कारवाई करण्याबाबत तसेच गाींिा सारख्या 
अींमली पदाथाशची लागवड रोखण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) भाींडुप येथील एका इसमान ेगाींिाच्या दोन रोप्याची लागवड केल्याप्रकरणी भाींडुप पोलीस 
ठाणे येथ ेगु.र.क्र. ५०/२०१८ कलम ८ (क), २० (अ) (ब), एन.डी.पी.एस. कायदा, १९८५ अन्वये 
गुन्हा दाखल करण्यात आला असनू एका आरोपीला अ्क करण्यात आली आहे. 
   भाींडुपच्या डोंगराळ भागातल्या ववशेषतः सींिय गाींिी राषरीय उद्यानाच्या सीमेवरील 
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वस्त्याींमध्ये व इतरत्रसुध्दा ववशषे पथक, ननगरानी पथक, बब् अधिकारी/अींमलदार  याची 
गस्त ठेवण्यात आली आहे. तसचे, गुप्त बातमीदाराींना ही माहहती देवून असे कोणी गाींिाची 
लागवड करीत असल्यास पोलीसाींना कळववण्याबाबत त्याींना सूचना हदलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
 

उरणच्या ( श्ज. रायर्ड ) माक्सा इांडडया प्रा.शल. िां पनीने आपले  
तीन प्रिल्प बांद िरण्याचा घेतलेला तनणाय 

 
(१६) १२७१६३ (१०-१२-२०१८) श्री.मनोहर भोईर (उरण) : सन्माननीय िामर्ार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 

(१) उरणच्या (जि. रायगड) माक्सश इींडडया प्रा.लल. कीं पनीन ेकें द्र शासनाच्या डीपीडी िोरणाचा 
आिार घेत आधथशक नकुसानीमळेु आपल्या तीन प्रकल्पाींना ्ाळे लावण्याचा माहे ऑगस््, 
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननणशय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे सुमारे ९०० कामगार बेरोिगार होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कीं पन्या बींद होऊ नये म्हणून शासनान ेकोणती सकारात्मक उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांरे्िर (०२-०१-२०१९) : (१) व (२) अशींत: खरे आहे. 
मे.एम.पी.एम.्मीनल्स इींडडया प्रा.लल. (पुवीच े नाव माक्सश इींडडया प्रा.लल.) या आस्थापनेच्या 
तीन युनन् पैकी प्लॉ् नीं.१००, ब्लॉक-५,सेक््र-२, द्रोणाधगरी  वेअर  हाउलसींग कॉम्प्लेक्स,नवी 
मुींबई-४०० ७०७ या युनन्मध्ये हद.१२.१०.२०१८ पासुन ्ाळेबींदी लागू होणार असल्याचे 
व्यवस्थापनान े हदनाींक २९/०९/२०१८ रोिीच्या नो्ीसद्वारे कळववले होते.सदर युनन्मिील 
सुमारे ५९३ इतके अधिकारी / कमशचारी, कायम व कीं त्रा्ी कामगार ्ाळेबींदी नो्ीसीमुळे 
प्रभाववत होणार होत.े 
(३) सदर युनन्मध्ये हदनाींक १२/१०/२०१८ पासुन लागू होणा-या ्ाळेबींदी सींदभाशत कीं पनी 
व्यवस्थापन,स्थाननक लोकप्रनतननिी, पोलीस आयुक्त / उप आयुक्त आणण कीं त्रा्दार प्रनतननिी 
याींच्या सींयुक्त बैठकीमध्ये सकारात्मक चचाश झाल्यान े हदनाींक २९/०९/२०१८ रोिीची ्ाळेबींदी 
नो्ीस व्यवस्थापनाने मागे घेतली आहे. सद्यजस्थतीत कीं पनीचे कामकाि पुवशवत सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
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मुांबई येथील घाटिोपर येथ ेएिा राजिीय पक्षाच्या सदस्यान े 
मुली व महहलाांच्या सांदभाात िेलेले वादग्रस्त ववधान 

 
(१७) १२७३७५ (०७-१२-२०१८) श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा), 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील 
(आांबेर्ाव), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेर्ाव), श्री.राजेश टोप े
(घनसावांर्ी) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथील घा्कोपर येथ े एका रािकीय पक्षाच्या सदस्याने दही हींडीचा उत्सव सुरु 
असताना हदनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास मलुी व महहलाींच्या सींदभाशत 
वादग्रस्त व अपमानास्पद वविान केल्यामळेु राज्यात सवशत्र सींताप व्यक्त करण्यात येत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सदस्याींववरुध्द गुन्हा दाखल करण्याची मागणी राज्यातील सवशच रािकीय 
पक्षाींनी व राज्यातील महहलाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाशत शासनातफे चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व तद्नूसार सींबींिीत सदस्याींववरुध्द कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१९) : (१) होय.       
(२) होय.       
(३) व (४) सदर प्रकरणी सरकारी अलभयोक्ता याींचे अलभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर तक्रारदाराींनी 
सदर लोकप्रनतननिीववरुध्द हदलेल्या तक्रारीवरुन घा्कोपर पोलीस ठाणे येथ े गु.नो.नीं. 
४७७७/२०१८ कलम ५०४ भा.दीं.वव. प्रमाणे अदखलपात्र गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
   सदर प्रकरणी मा.महानगर दींडाधिकारी, ४९ व े न्यायालय,  ववक्रोळी,  मुींबई याींनी 
फौ.दीं.प्र.सीं. कलम १५५ (२) प्रमाणे तपास करण्यास परवानगी हदलेली आहे. सदर गुन््याचा 
तपास सुरु आहे.          
(५)  प्रश्न उद्भवत नाही.      
  

___________ 
  

नाशशि येथे होमर्ाडाच्या धतीवर रॅकफि वाडान योजना सुरु िरण्याबाबत 
  

(१८) १२७४१७ (०७-१२-२०१८) श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पश्श्चम) : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मुींबई, पुणे, नाींदेड, िळगाव या शहराींमध्ये सन २००४ मध्ये रॅकफक वाडशन योिना 
सुरु करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहु योिनचेे स्वरूप काय आहे, 
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(३) तसेच, नालशक शहरामध्ये सदरहू योिना सुरु करण्याची मागणी लोकप्रनतननिीींनी केली 
असून सदरहु योिना सुरु करण्याच्या दृष्ीने हदनाींक १२ िुन, २०१६ व हदनाींक २६ सप् े्ंबर, 
२०१७ रोिी वा त्या सुमारास मा. राज्यमींत्री, गहृ (शहरे) याींच ेअध्यक्षतेखाली बैठकी देखील 
पार पडलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय. 
(४) असल्यास, सदरहु बैठकीत झालेल्या ननणशयाच्या अनुषींगान े रॅकफक वाडशन योिना सुरु 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१९) : (१) मुींबई शहरामध्ये रॅकफक वाडशन योिना सुरु आहे.    
      पुणे शहरातील वाहतकू सरुळीत ठेवण्याकरीता वाहतूक पोलीसाींच्या मदतीस पुणे जिल्हा 
सुरक्षा मींडळाकडून मदतनीस पुरववण्याींत येत होते.  परींतु सदरची सेवा माहे ऑगस््, २०१७ 
पासून खींडीत आहे. 
      नाींदेड शहरात माहे मे, १९९९ पासून रॅकफक वाडशनची सेवा सुरु करण्यात आली होती.  
सध्या सदर सेवा खींडीत आहे. 
      िळगाींव जिल््यात सन २००२ पासून रॅकफक वाडशन सेवा सुरु करण्याींत आली होती.  
सदर सेवा सन २०१४ पासनू सींपुष्ात आलेली आहे. 
(२) वाहतूकीचे ननयमन करण्यासाठी मनुषयबळ कमी पडत असल्याने महानगरपाललका 
अजस्तत्वात असलेल्या हठकाणी महानगरपाललकाननहाय तर इतर हठकाणी जिल्हाननहाय रॅकफक 
योिना सुरु करण्याींत यावी व वॉडशनला होमगाडशप्रमाणे मानिन देण्याींत यावे अशी योिना 
प्रस्ताववत होती.  परींतु त्यास अद्यापपयतं मुतश स्वरुप देण्याींत आलेले नाही. 
         मुींबईमध्ये सध्या ववववि हठकाणी मेरो रेल्वेची काम ेसरुु असल्याने मुींबई महानगर 
प्रदेश ववकास प्राधिकरण व मेरो रेल प्राधिकरणान े वाहतुकीच े ननयमन करण्यासाठी वाडशन 
पुरववलेले आहेत.  त्याींचे मानिन मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरण आणण मेरो रेल 
प्राधिकरण याींचमेाफश त अदा करण्याींत येत.े 
(३) हे खरे आहे. 
(४) हदनाींक २६.०९.२०१८ रोिीच्या बठैकीत हदलेल्या ननदेशाींनसुार, पोलीस महासींचालक 
कायाशलय, होमगाडश समादेशक आणण नगर ववकास ववभागाकडून अलभप्राय मागववण्याींत आले 
होते. सदर अलभप्राय प्राप्त झाले आहेत.  प्राप्त अलभप्राय लक्षात घेऊन पुढील कायशवाही 
करण्याींत येत आहे.                                                      
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 

एचडीएफसी बँिेचे उपाध्यक्ष श्री.शसध्दाथा सांघवी याांची झालेली हत्या 
 

(१९) १२७६६२ (०६-१२-२०१८) डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.अतनल 
बाबर (खानापूर) : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) एचडीएफसी बकेँचे उपाध्यक्ष श्री.लसध्दाथश सींघवी हे हदनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी पासून 
बेपत्ता असून त्याींची हत्या झाल्याचे प्रकरण ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 



वव.स. ५२६ (16) 

(२) असल्यास, याप्रकरणी ना.म.िोशी मागश पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाचा तपास करून हत्येतील आरोपीींना पोलीसाींनी अ्क केली आहे 
काय, त्याींची नाव ेकाय आहेत व त्याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी कफयाशदी याींनी हदलेल्या कफयाशदीवरुन ना. म. िोशी पोलीस ठाणे येथ े
गु.र.क्र. १३३/२०१८ भा.दीं.वव. कलम ३६४, ३६४ (अ), ३६५, ३९७, ३०२ व २०१ अन्वये गुन्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. नमूद गुन््यातील आरोपी सफश राि शाहहद शेख याला अ्क 
करण्यात आली असून आरोपीववरूध्द मा. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले 
आहे.   
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
 

मुांबई येथील महाराष्ट्र राज्य लोिसेवा आयोर्ाच ेिायाालय  
बेलापूर (नवीमुांबई) येथे स्थलाांतरीत िरण्याबाबत 

 
(२०) १२७६९२ (१०-१२-२०१८) डॉ.राहूल पाटील (परभणी) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
  

(१) मुींबई मिील महाराषर राज्य लोकसेवा आयोगाच े कायाशलय नवी मुींबईतील बेलापूर येथ े
स्थलाींतरीत करण्याचा ननणशय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष पद आणण तीन सदस्याींची पदे 
अनेक कालाविीपासून ररक्त असताींना उक्त ननणशय घेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, या कायाशलयाच्या इमारतीला यापूवी शासनाने मुींबई उपनगरातील व शहरातील 
बाींदे्र कुलाश कॉम्प्लेक्स, कललना कॅम्पस,् वरळी डअेरी, वाींद्रयाची शासकीय वसाहत, मररन ड्राईव्ह 
पोलीस ठाणे िवळील िुन्या बॅरेक्सची िागा देण्याचा ननणशय झाला होता, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) तसेच सन २०१० मध्येही तत्कालीन शासनाने उक्त कायाशलय बेलापूरला नेण्याचा प्रस्ताव 
रद्द केला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळुन आले आहे 
व तद्नुसार शासनान ेयाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. महाराषर लोकसेवा आयोगासाठी 
स्वतींत्र इमारत बाींिण्याबाबत या वविानपररषद सदस्याींनी उपजस्थत केलेल्या मुद्दयाींच्या 
अनुषींगाने गठीत केलेल्या अपर मखु्य सधचव (सेवा) याींच्या एक सदस्य सलमतीन ेअ) माझगाव 
येथील ववकक्रकर भवन इमारत येथील ब) चेंबुर, मुींबई येथील सव्हे क्र. ४६९, क) सी.बी.डी. 
बेलापूर, नवी मुींबई येथील कोकण भवनच्या शेिारी बेलापूर रेल्वे स््ेशन शेिारी अींदाि े
१०,००० चौ.मी. चा भूखींड या तीन िागाींचा पयाशय उपलब्ि करून हदला. त्यानुसार हदनाींक ४ 
डडसेंबर, २०१८ च्या शासन ननणशयानुसार सीबीडी बेलापूर, नवी मुींबई येथील कोकण भवनच्या 
शेिारील प्लॉ् क्र. ७ सेक््र १० येथील १०००० चौ.मी. च्या भुखींडामिील मेरो प्रकल्पाला 
हदलेली सुमारे २००० चौ.मी. िागा वगळता उवशररत िागा महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या 
कायाशलयासाठी देण्यात आली आहे.                                              
(२), (३) , (४), (५) व (६) महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या िागेच्या अनुषींगाने प्रश्नाच्या 
चचेच्या अनुषींगान ेमा. मखु्यमींत्री महोदय याींनी हदलेल्या आश्वासनानुसार प्रिानसधचव (सेवा) 
याींच्या अध्यक्षतेखाली महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या कायाशलयास िागा उपलब्ितसेाठी एक 
सलमती ननयुक्त केली सदर सलमतीने आयोगाच्या कायाशलयास िागा उपलब्ितेसाठी १. वाींद्रा – 
कुलाश सींकुल,  २. महाराषर नचेर पाकश   ३. चेंबूर मुींबई सव्हे क्र. ४६९ (अ),  ५. 
सी.बी.डी.बेलापूर, नवी मुींबई येथील कोकण भवन िवळील िागा ६. वरळी दगु्िशाळा 
पररसराची िागा, ७. मरीन ड्राईव्ह बॅरेक्सची िागा ८. माझगाींव येथील ववकक्रकर भवन इमारत 
िागा इत्यादी पयाशयाींचा अभ्यास करण्यात आला. 
      त्यासींबींिी शासनान े प्रिान सधचव (सेवा) याींच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय 
सलमतीने सुचववलेल्या पयाशयाींपैकी सीबीडी बेलापूर येथील िागा हदनाींक ४ डडसेंबर, २०१८ च्या 
शासन  ननणशयानुसार महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या कायाशलयासाठी देण्यात आली आहे. 
      तत्कालीन मा. मुख्यमींत्री महोदयाींच्या अध्यक्षतेखालील, महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या 
कायाशलयात हद. १६.८.२०१० रोिी झालेल्या बैठकीत त्यावेळी उपलब्ि करून हदलेल्या सीबीडी 
बेलापूर येथील िागेऐविी वाींदे्र शासकीय वसाहतीच्या पुनशववकासाने उपलब्ि होणारी िागा, 
कलीना साींताकु्रझ व एमआयाडीसी अींिेरी येथील िागेपैकी सुयोग्य पयाशय ननवडून तसा प्रस्ताव 
शासनास सादर करण्याच ेसुचववले होते. 
  

___________ 
  

नाशशि श्जल््यात दधु दरवाढीिररता िेलेल्या आांदोलनातील शेतिऱ्याांवर 
 दाखल िेलेले रु्न्हे मारे् घेण्याबाबत 

  

(२१) १२७८५३ (०७-१२-२०१८) श्री.राजाभाऊ (परार्) वाजे (शसन्नर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक जिल््यात दिु दरवाढीकररता केलेल्या आींदोलनातील शेतकऱ्याींवर चुकीचे गुन्हे 
दाखल करून त्याींस अ्क करण्यात आल्याची बाब हदनाींक २२ िुल,ै २०१८ रोिी वा त्या 
सुमारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर आींदोलकाींवरील सवश गुन्हे मागे घेऊन त्याींची तत्काळ सु्का करावी अशी 
मागणी नालशक जिल्हा शतेकरी आींदोलन सलमतीने मा. जिल्हाधिकारी, नालशक याींचकेड े
हदनाींक  २० िुल ै , २०१८ रोिी वा त्या सुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेशासनामाफश त कोणती कायशवाही करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१९) : (१) अपर जिल्हादींडाधिकारी, नालशक याींचा िमावबींदी 
आदेश लागु असताना पूवश परवानगी न घेता रास्ता रोको आींदोलन करुन रस्त्यावरील गाड्या 
अडवून िमावबींदीचे उल्लींघन केल्यामुळे िायखेडा व लसन्नर पोलीस स््ेशन येथ ेगुन्हे दाखल 
करण्यात आलेले आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी जिल्हादींडाधिकारी, पोलीस अिीक्षक व सहायक सींचालक व सरकारी 
अलभयोक्ता कायाशलयाकडुन स्वयींस्पष् अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर पुढील आवश्यक कायशवाही 
करण्यात येईल. 
(४) ननरींक 
 

___________ 
 

समाांतर आरक्षणामध्ये माहे ऑर्स्ट २०१४ पूवी प्रमाणे मार्ासवर्ीय  
रु्णवत्ताधारि उमेदवाराांची तनयुक्ती िरणेबाबत 

 
(२२) १२७९७४ (१०-१२-२०१८) श्री.छर्न भजुबळ (येवला), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेर्ाव), 
श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अश्जत पवार (बारामती), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेर्ाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्री.भास्िर जाधव (रु्हार्र), 
श्री.राणाजर्जीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), श्री.पाांडुरांर् बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांडोरी), श्री.वभैव वपचड (अिोले), 
श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.हनमुांत 
डोळस (माळशशरस) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 

(१) मागासवगीय महहला, खेळाडू इ. समाींतर आरक्षणाच्या उमदेवाराींना महाराषर लोकसेवा 
आयोगान े अपात्र ठरववल्यासींदभाशतील अन्यायकारक ननणशयाींबाबत हायको्ाशने अनेक 
उमेदवाराींच्या बािनूे ननणशय हदल्याने त े ननणशय शासनान े इतर सवश उमेदवाराींना लागू करावे 
अशी मागणी मा. लोकप्रनतननिीींनी हदनाींक  १६ ऑगस््, २०१८ तसेच  हदनाींक  ५ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोिी वा त्यासुमारास मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड ेकेलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासन सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी समाींतर आरक्षण कायाशन्वीत 
करण्याबाबतच्या कायशपद्धतीबाबतचे शासनाचे सामान्य प्रशासन ववभागाचे हदनाींक १३ ऑगस््, 
२०१४ रोिीच ेपररपत्रक रद्द करून सुिारीत पररपत्रक िारी करण्याच्या मा.मींत्री सामाजिक न्याय 
याींनी हदनाींक २७ ऑगस््, २०१८ रोिीच्या बैठकीत सूचना हदल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी  शासनान ेकोणती  कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०१-२०१९) : (१) हदनाींक ७.८.२०१८ व हदनाींक ५.९.२०१८ रोिीची 
ननवेदने प्राप्त झाली आहेत. 
(२) मा.मींत्री,सामाजिक न्याय आणण ववशेष सहाय्य याींच्या अध्यक्षतेखाली हद.२७.८.२०१८  रोिी 
“मागासवगीय ववद्यार्थयानंा महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या पररके्षसाठी मागासवगीय आरक्षण 
व समाींतर आरक्षणबाबत तसचे पो श्लवर अिश भरताना येणाऱ्या अडचणीींबाबत” बैठक 
आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत  हद.१३.८.२०१४ रोिीच्या पररपत्रकात सुिारणा 
करण्याबाबत ननणशय घेण्यात आला आहे. 
(३) हद.१९.१२.२०१८ रोिीच्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये हद.१३.८.२०१४ रोिीच्या पररपत्रकातील 
(अ) प्रथम ्प्पा मध्ये सुिारणा करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

  

___________ 
  

िोल्हापूर येथील िरववरतनवाशसनी अांबाबाई मांहदरात सरिारी  
पूजाऱ्याांची तनयुक्ती िरण्यात आली नसल्याबाबत 

  

(२३) १२८३३२ (०५-१२-२०१८) श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्री.अश्जत पवार (बारामती), 
श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेर्ाव), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेर्ाव), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.जयदत्त क्षीरसार्र (बीड), श्री.हनमुांत डोळस 
(माळशशरस) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर येथील करववरननवालसनी अींबाबाई मींहदरातील परींपराींगत पूिारी ह्वून सरकारी 
पगारी पुिारी ननयुक्त करण्याबाबत शासनान े कायदा करुनसूध्दा अद्यापही या मींहदरात 
सरकारी पूिाऱ्याींची ननयुक्ती करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, नवरात्रीच्या काळात मींहदरात देशभरातून सुमारे २० लक्ष भाववक दशशनासाठी 
येत असून ९ हदवस मींहदरात उत्सव सािरे होत असल्यामळेु या मींहदरात पगारी पुिाऱ्याींची 
नेमणूक करण्याबाबत शासनान ेकोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) श्री करवीर ननवासीनी देवस्थानकड े सरकारी पुिारी ननयुक्त करणेबाबत पूवश तयारी सुरु 
आहे. 
(३) सरकारी पुिारी नेमण्यासींदभाशत शासन स्तरावर वेळोवळेी बैठकी आयोजित करण्यात 
आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.   

___________ 
 

वाशी पोलीस स्टेशनतांर्ात (श्ज.उस्मानाबाद) िाही पोशलसाांनी  
एिा दाम्पत्यास अमानुष मारहाण िेल्याबाबत 

 

(२४) १२८५०७ (०७-१२-२०१८) श्री.बसवराज पाटील (औसा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हा उस्मानाबाद येथील वाशी पोलीस स््ेशन अींतगशत काही पोललसाींनी चौकशीसाठी 
एका दाम्पत्याच्या घरी िाऊन त्याींना अमानुष मारहाण केल्याची घ्ना हदनाींक ३ ऑक््ोबर, 
२०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घ्नेच्या व पोललसाींच्या दींडलेशाही ववरोिात गोर सेना सामाजिक 
सींघ्नेच्या वतीन े राषरीय महामागाशवर हदनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास 
पोलीस मुदाशबाद अशा घोषणा देत तब्बल १ तास रस्ता रोको करण्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर दाम्पत्याववरुद्ध कोणत्या गुन््यात एफआयआर नोंदववला आहे,  
(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नुसार 
अधिकार कके्षबाहेर िाऊन मारहाण व दींडलेशाही करणाऱ्या सींबींधित पोलीस कमशचाऱ्याींववरुद्ध 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.    
(२) गोर सेना सामाजिक सींघ्नचे्या वतीन ेतेरणा कॉलेि ्ी पॉईं् उस्मानाबाद येथ े हदनाींक  
३ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी २० लमनन्े रास्ता रोको करण्यात आला.  
(३) हद.०३/०९/२०१८ रोिी चौकशीदरम्यान पोलीस उपननरीक्षक याींच ेअींगावर दगड घेवनु िावून 
आल्यान ेतसेच उध्द्पणाच ेवतशन करून शासकीय कामात अडथळा ननमाशण केल्यावरून एका 
इसमाववरूध्द एन.सी.क्र.७/२०१८ कलम ११०, ११७ प्रमाणे कारवाई करण्यात आली आहे. सदर 
इसम व त्याच्या पत्नीस लशवीगाळ अथवा मारहाण करण्यात आलेली नाही. त्याला समि 
देवुन त्याच हदवशी सोडून देण्यात आले. 
(४) या प्रकरणाच्या चौकशी अहवालामध्ये सदर दाम्पत्यास मारहाण झाली नसल्याचे वैद्यकीय 
प्रमाणपत्रावरून ननषपन्न झाले आहे. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 
                                    ___________ 
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परभणी येथील श्री. र्णेश वेद पाठशाळेतील ३ अल्पवयीन मुलाांच ेलैंर्ीि शोषण िेल्याबाबत 
 

 

(२५) १२८९३४ (१०-१२-२०१८) डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िार्ल), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) परभणी येथील श्री. गणेश वेद पाठशाळेत वेदशास्त्रसींपन्न ववषयाच े लशक्षण घेणाऱ्या ३ 
अल्पवयीन मुलाींच े सींस्थाचालकाींच्या नातेवाईकाींनी हदनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा 
त्यासुमारास लैंगीक शोषण केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
तद्नूसार सींबींिीताींववरुध्द शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०१-२०१९) : (१) सदर घ्ना हद. २६/०८/२०१८ त े हद. १२/०९/२०१८ 
चे  ०९.३० वा. दरम्यान घडलेली आहे. 
(२)  कफयाशदीने हदलेल्या तक्रारीवरून नवामोंढा पोलीस स््ेशन  येथे गु.र.नीं.२७४/२०१८ कलम 
३०७,३२६,३२४,३२३,५०६,३४ भादवव, कलम४,७  रॅधगींग प्रनतबींिक कायदा, कलम ७,८,११(२), 
१२,१६, १७,२१ बाल लैंधगक अत्याचार प्रनतबींिक अधिननयम, कलम २३ बाल न्याय अधिननयम 
प्रमाण े आरोपी क्र.१  व वविी सींघषशग्रस्त  बालक क्र. २ व ३ याींचेववरूध्द गुन्हा दाखल 
करण्यात आलेला आहे.  दाखल गुन््यातील आरोपी क्र. १ यास अ्क करण्यात येवून  वविी 
सींघषशग्रस्त बालक क्र. २ व ३ याींना ताब्यात घेण्यात आले. वविी सींघषशग्रस्त बालक क्र. २ व ३ 
याींना मा. बाल न्यायालयासमोर हिर करण्यात आले असता मा. न्यायालयीन हदलेल्या 
आदेशान्वये त्याींना ररमाींड होम येथे दाखल करण्यात आले. सध्या आरोपी क्र. १ याींस  मा. 
न्यायालयाच्या आदेशान्वये िामीन मींिुर  केला  आहे. सद्यजस्थतीत सदर गुन्हा पोलीस 
तपासावर सुरू आहे.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  
 

___________ 
 

 

नाशशि येथील शरणपूर रोडवरील स्नेहबांधन पािा  पोलीस अधधिारी, िमाचारी  
वसाहत धोिादायि श्स्थतीत असल्याबाबत 

 
(२६) १२९०३४ (०६-१२-२०१८) श्री.राजाभाऊ (परार्) वाजे (शसन्नर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक येथील शरणपूर रोडवरील स्नेहबींिन पाकश  पोलीस अधिकारी वसाहतीतील इमारतीस 
तड े गेले असुन इमारतीच्या मागील काही भाग खचला आहे, पाण्याच्या ्ाक्या फु्ल्या 
असल्यान ेदवुषत पाणी पुरवठा होत असल्यान ेही वसाहत िोकादायक जस्थतीत असल्याची बाब 
हदनाींक ९ ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासकीय घरात राहत असलेल्या कमशचाऱ्याींच्या वेतनातून देखभाल दरुुस्ती खचश 
घेण्यात येतो मात्र अनके हदवसाींपासून या वसाहतीतील घराींची दरुूस्तीच न करण्यात आल्यान े
पोलीस अधिकारी, कमशचायांना या वसाहतीत राहण ेअडचणीचे झाले आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर इमारतीींची तातडीन ेदरुुस्ती करण्याची मागणी सींबींधित पोलीस अधिकारी, 
कमशचाऱ्याींनी वेळोवेळी सावशिननक बाींिकाम ववभाग, नालशक आणण मा. पोलीस महासींचालक, 
महाराषर राज्य याींना लेखी ननवेदने देऊन केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पोलीस अधिकारी व कमशचारी याींच्या मागणीबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१९) :(१), (२), (३) व (४) “स्नेहबींिन पाकश ” पोलीस वसाहत, 
नालशक, येथील ६० अधिकारी ननवासस्थाने व १६० कमशचारी ननवासस्थाने याींची दरुूस्ती 
करण्यासाठी ₹२,८२,०५,७७८/- इतक्या खचाशच्या अींदािास प्रशासकीय मान्यता हदली असून 
उक्त ननिी सावशिननक बाींिकाम ववभागास ववतररत करण्यात आला आहे. त्यानसुार दरुूस्तीच े
काम सावशिननक बाींिकाम ववभागामाफश त करण्यात येत आहे. 
     उक्त वसाहतीतील सवश सदननकाींना पुरेसा व चाींगला पाणीपुरवठा केला िात आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 

मुांबई-पुणे महामार्ावर मोटरसायिला बांदी असताांना मोटरसायिलस्वार  
या महामार्ााचा उपयोर् िरीत असल्याबाबत 

 

(२७) १२९१२५ (०७-१२-२०१८) श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती तनमाला 
र्ाववत (इर्तपूरी), प्रा.वषाा र्ायिवाड (धारावी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सुतनल 
िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-पुणे महामागाशवर मो्रसायकला बींदी आहे तरीही या महामागाशवर मो्रसायकल 
चालववण्यात येत असुन गत सात महहन्याींत २ हिार ८११ मो्रसायकलस्वाराींना कारवाईला 
सामोरे िावे लागले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई-पुणे महामागशवर सहा पदरी आणण ९४ ककमी लाींबीचा आहे या मागाशमुळे 
पावसाळ्यात प्रवासाचा वळे वाचतो, या मागाशवर चारचाकी वाहने अती वेगान े िात 
असल्यान ेमो्रसायकल वाहकाींना येथून िाण्यास मनाई आहे मात्र परवानगी नसतानाही 
मो्रसायकलस्वार प्रामुख्याने ्ोलनाका, पेरोल पींप, फुडमॉलमध्ये काम करणारे कमशचारी याचा 
वापर करीत असल्यान ेत्याींच्या सोबत इतर वाहनातील प्रवाशाींचा िीव िोक्यात येत असतो हे 
लक्षात घेता शासनाने याबाबत कोणती आवश्यक ती उपाययोिनात्मक कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०१-२०१९) : (१) मुींबई पुणे यशवींतराव चव्हाण द्रतुगती मागाशवर 
मो्ारसायकलस्वाराींना मागशक्रमण करण्यास बींदी आहे.  परींतु मुींबई पुणे लेनवर कक.मी. क्र. 
४२/००० ते कक.मी. क्र. ४८/१०० (खींडाळा एक्झी्) आणण पुणे मुींबई लेनवर कक.मी. ४४/८०० त े
कक.मी. क्र. ३९/९०० (खोपोली एक्झी्) यादरम्यान मो्ारसायकलस्वाराींना परवानगी आहे. 
      मागशक्रमण करण्यास बींदी असलेल्या हठकाणी मो्ारसायकलस्वार येत-िात असल्याच े
ननदशशनास आल्यास त्याींचेवर मो्ार वाहन कायद्यान्वये कारवाई करण्याींत येते.  माहे 
िानेवारी, २०१८ ते माहे िुल,ै २०१८ या कालाविीत एकूण १,९२९ मो्ारसायकलस्वाराींवर 
कारवाई करुन रु.३,८६,८००/- इतका दींड वसूल करण्याींत आला  आहे. 
(२) मुींबई पुणे द्रतुगती मागाशवर मो्ारासायकलस्वाराींना मागशक्रमण करता येऊ नये म्हणुन 
पुढीलप्रमाणे उपाययोिना करण्याींत आलेल्या आहेत :- 
• द्रतुगती मागाशवर दोन्ही लेनवर सवशत्र कॅ्रश बॅरीयर बसववण्याींत आलेले आहेत.  त्यामुळे 
मो्ारसायकल द्रतुगती मागाशवर आणता येत नाही. 
• द्रतुगती मागाशवर मो्ारसायकल अवैिररत्या येऊ नये याकरीता ६ कफक्स पॉईं् नेमून त्या 
हठकाणी पोलीस कमशचारी नेमण्याींत आले आहेत. 
• द्रतुगती मागाशवर आपले कामगार/मालक व मॉलसींबींिी व्यक्ती याींच्या मो्ारसायकल लमळून 
आल्यास त्याींच्या आस्थापनाींच े परवाने रद्द करणेबाबत कायशवाही करण्याींत येईल अशा 
आशयाच्या नो्ीसा फुडमॉल व त्यामिील आस्थापना याींच े मालक व पेरोलपींपमालक, 
व्यवस्थापक याींना बिावल्या आहेत. 
• द्रतुगती मागाशवर दोन्ही बािूस तार कीं पाऊीं ड करण्याींत आले आहे. 
• द्रतुगती मागश सुरु होण्याचे हठकाणी व मागाशला बा्य मागाशवरुन येणारे िॉईं् व एक्झी् या 
हठकाणी मोठ्या अक्षरात दचुाकी वाहनास प्रवेशबींदीच ेफलक लावण्याींत आलेले आहेत. 
(३)   प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

दिुाने व छोटे उद्योर् व्यवसायातील िमाचाऱ्याांना सांरक्षण शमळणेबाबत 
  

(२८) १२९४६२ (१०-१२-२०१८) श्री.बसवराज पाटील (औसा), श्री.त्र्यांबिराव शभस े(लातूर ग्रामीण), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी) : सन्माननीय िामर्ार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर दकुाने व आस्थापना (नोकरीच े व सेवाशथीचे ववननयम) अधिननयम, २०१७ 
अन्वये दकुान,े िो्े उद्योग व व्यवसायातील कमशचाऱ्याींना लमळणारे सींरक्षण हहरावून घेतल्यान े
कामगाराींचे अजस्तत्व िोक्यात आल्याची भावना बळावली असल्याची बाब हदनाींक १४ ऑगस््, 
२०१८ रोिी वा त्या सुमारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हदनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१७ रोिीपासून महाराषर दकुाने व आस्थापना या नव्या 
कायद्याने नऊ कामगार सींख्या असलेल्या व्यवसायाींमिील कामगाराींच े सींरक्षण ह्ववण्यात 
आल्यान ेत्याींना तक्रार करण्याचा हक्क राहहलेला नसल्यान ेया कायद्याचा फेरववचार करण्याची 
मागणी िोर िरत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कामगार तसेच िो्े उद्योग व्यवसाय याींवर होणारा प्रनतकूल पररणाम 
्ाळण्यासाठी याबाबत शासन फेरववचार करणार काय, 
(४) नसल्यास, कामगाराींच्या रास्त तक्रारीींच े ननवारण करण्यासाठी दखल घेणारी यींत्रणा 
कायाशजन्वत करण्यासाठी शासनान ेकोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सांभाजी पाटील-तनलांरे्िर (०१-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे.हदनाींक १४/०८/२०१८ रोिी 
दैननक सकाळ या वतृ्तपत्रामध्ये कामगाराींचे अजस्तत्व िोक्यात या शीषशकाखाली बातमी प्रलसध्द 
झाली होती. 
(२) हे अींशतः खरे आहे.महाराषर दकुाने व आस्थापना (नोकरीच े व सेवाशतींच े ववननयमन) 
अधिननयम, २०१७ च्या तरतूदी १० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनाींना देखील लागू 
करण्याबाबत मुींबई गुमास्ता युननयन, मुींबई याींनी मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथ े याधचका 
क्रमाींक ११५९/२०१८ हदनाींक १९/०१/२०१८ रोिी दाखल केली आहे. 
(३) सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) १० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनाींना औद्योधगक वववाद अधिननयम, १९४७ 
च्या तरतूदी अन्वये दाद मागण्याची मभुा आहे. तसेच, १० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या 
आस्थापनेतील कामगाराींना ककमान वेतन अधिननयम, १९४८, समान वेतन अधिननयम, १९७६ 
,औद्योधगक वववाद अधिननयम, १९४७, कमशचारी नुकसान भरपाई अधिननयम १९२३ (काही 
प्रकारच े काम करणा-या कमशचा-याींना लागू होतो.) बाल कामगार (प्रनतबींि व ननयमन) 
अधिननयम, १९८६ इत्यादी कामगार कायदे लागू होतात. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 

िल्याण-मुरबाड रोडवली बांर्लो प्रोजेक्टमध्ये एिा व्यावसातयिाची झालेली फसवणूि 
 

(२९) १२९५०३ (०७-१२-२०१८) श्री.रुपेश म् हात्र े (शभवांडी पूवा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-मुरबाड रोडवली बींगलो प्रोिेक््मध्ये गुींतवणूक केल्यास दहा बींगले आणण चाींगला 
नफा देण्याची बतावणी करून ठाण्यातील कोलशेत येथील एका व्यावसानयकाची रुपये एक को्ी 
२० लाखाींची फसवणुक केल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी स्थाननक पोललस स्थानकाींत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून अद्यापपयतं ककती िणाींना अ्क करण्यात आली 
आहे, तसेच त्याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४)  प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
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अांबरनाथ (श्ज.ठाणे) तालुक्यात ‘सार्ाव पररसर ववववध िायािारी सवेा सांस्था’ स्थापन  
िरताांना बनावट स्वाक्ष-या िेल्याप्रिरणी रु्न्हा दाखल िरण्याबाबत 

 

(३०) १२९६६४ (०७-१२-२०१८) श्री.महेश चौघलेु (शभवांडी पश्श्चम), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (जि.ठाणे) तालुक्यात ‘सागाव पररसर ववववि कायशकारी सेवा सींस्था’ स्थापन 
करताींना मतृ सदस्याींच्या नावाचा समावेश व काही व्यजक्तींच्या बनाव् स्वाक्ष-या केल्याप्रकरणी 
सींस्थेचे मुख्य प्रवतशक याींच्यासह सदस्याींवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मा.उल्हासनगर 
न्यायालयान ेहदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, न्यायालयाच्या आदेशानुसार सागाव पररसर ववववि कायशकारी सेवा सींस्थेच्या 
मुख्य प्रवतशक व इतर सदस्याींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्याींमध्ये सनदी अधिकारी आणण एमएमआरडीएच े
महानगर आयुक्त याींचाही समावशे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची सखोल चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषश काय 
आहेत व तद्नुसार दोषीींवर गुन्हे दाखल करून त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही, असे कोणतहेी आदेश मा. उल्हासनगर 
न्यायालयान ेहदलेले नाहीत. 
(२), (३), (४) व  (५)  प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील सवाच धमाादाय रुग्णालयाांनी रुग्णालयाच्या नावातील फलिामध्ये ‘धमाादाय 
रुग्णालय’ अस ेसुस्पष्ट्टपणे शलहहण्याबाबत 

 

(३१) १२९६७२ (११-१२-२०१८) श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार र्ोरे (माण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राहूल िुल 
(दौंड), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांर्मनेर), प्रा.वषाा र्ायिवाड 
(धारावी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.पथृ् वीराज 
चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), प्रा.ववरेंद्र जर्ताप (धामणर्ाव रेल्वे), श्रीमती तनमाला र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर), श्री.बसवराज पाटील (औसा), श्री.आशसफ शखे (मालेर्ाांव मध्य), श्री.त्र्यांबिराव 
शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.डी.एस.अहहरे 
(साक्री) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनेक पींचताराींककत िमाशदाय रुग्णालये ही रुग्णालयाच्या फलकावर िमाशदाय 
अथवा चॅरर्ेबल असा शब्द ललहहत नसल्यामुळे ख-या गरीब व गरि ू वींधचत रुग्णाींना या 
रुग्णालयाींमध्ये उपचाराचा लाभ लमळत नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात ४३० िमाशदाय रुग्णालये असून त्यापकैी मुींबईत ७४ िमाशदाय रुग्णालये 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सवश िमाशदाय रुग्णालये असूनही तेथ ेगरीब रुग्णाींना उपचार लमळत नसल्यान े
सवश िमाशदाय रुग्णालयाींनी रुग्णालयाच्या नावातील फलकामध्ये ‘िमाशदाय रुग्णालय’ असे 
सुस्पष्पणे ललहावे असे आदेश िमाशदाय आयुक्ताींनी काढले असल्याचे माहे िुल,ै २०१८ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पुणे येथील िमाशदाय आयुक्ताींनी येथील सवश िमाशदाय रुग्णालयाींना 
रुग्णालयाच्या नावापुढे िमाशदाय हा शब्द लावणे बींिनकारक करण्याचे आदेश माहे सप् े्ंबर 
२०१८ वा त्यासुमारास हदले असुन पुणे जिल््यातील ककती रुग्णालयाींनी त्याींच्या नावापुढे 
िमाशदाय असा शब्द ललहहला आहे, 
(५) असल्यास, रुग्णालयाच्या नावातील फलकामध्ये ‘िमाशदाय रुग्णालय’ अस े सुस्पष्पणे 
ललहावे या आदेशाची अींमलबिवणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, तसेच अींमलबिाणी न करणा-या आतापयतं ककती रुग्णाींलयावर कायदेशीर कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?                                 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०१-२०१९) : (१) नाही. 
(२) राज्यात सािारणत: ४३० िमाशदाय रुग्णालये असून त्यापैकी मुींबईत ७५ िमाशदाय रुग्णालये 
आहेत.  
(३) होय. यासींदभाशत िमाशदाय आयुक्त, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी हद १९/०७/२०१८ रोिी 
कायाशलयीन पररपत्रक ननगशलमत केले आहे. 
(४) िमाशदाय सह आयकु्त, पुणे कायाशलयाकड े नोंदणीकृत असलेल्या सींस्थमेाफश त चालववल्या 
िाणाऱ्या ५७ पकैी ५६ िमाशदाय रुग्णालयाींनी िमाशदाय आयुक्त, महाराषर राज्य, मुींबई याींच्या 
हद. १९/०७/२०१८ रोिीच्या पररपत्रकाप्रमाण े‘िमाशदाय’ अथवा ‘चॅरर्ेबल’ हा शब्द रुग्णालयाच्या 
नावासमोर लावलेला आहे. 
(५) राज्यातील िमाशदाय सींघ्नेच्या अधिपत्याखालील सवश जिल्हा कायाशलय प्रमुखाींना िमाशदाय 
रुग्णालयाींनी त्याींचे नावाींत अथवा नावासमोर “िमाशदाय” अथवा “चॅरर्ेबल” अस े नमूद 
करणेबाबतच्या उपरोक्त पररपत्रकाच्या अींमलबिावणीकरीता  आवश्यक ननदेश देण्यात आले 
असून, त्यानुसार, ३४ जिल््याींपैकी २१ जिल््याींनी पतूशतेबाबत अहवाल सादर केलेला आहे. १३ 
जिल््याींनी अींशत: पूतशतेबाबत अहवाल सादर केलेला आहे. सदर १२ जिल्हा कायाशलय प्रमुखाींना 
पररपत्रकाची अींमलबिावणी न करणाऱ्या त्याींच े जिल््यातील िमाशदाय रुग्णालयाींववरुद्ध 
ननयमानुसार पुढील कायशवाही/ कारवाई करणेकरीता ननदेलशत करण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.  
  

___________ 
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नवी मुांबईतील िल्याण-नावड ेमार्ाावर पोलीस शशपायाचा रेलरखाली येऊन झालेला मतृ्य ु
  

(३२) १३०१५८ (०६-१२-२०१८) डॉ.शमशलांद माने (नार्पूर उत्तर), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), 
श्रीमती माधुरी शमसाळ (पवाती), श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापूर), श्री.सुरेश (राजमूामा) भोळे 
(जळर्ाव शहर) : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईतील कल्याण-नावड ेमागाशवर बिुवारी पहा्े तीन वािता झालेली वाहतूक कोंडी 
काढल्यानींतर तळोिा वाहतूक शाखेत दचुाकीवरून परत येत असताना पोलीस लशपाई श्री.अतुल 
गागरे याींना रेलरन ेधचरडल्याची घ्ना माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या पहहल्या आठवड्यात वा त्या 
दरम्यान घडल्याचे ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
तद्नुसार रेलर चालकावर कारवाई करण्याबाबत तसेच मतृ पोलीस लशपायाच्या कु्ुींबबयास 
आधथशक मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
      सदरची घ्ना हदनाींक ०५.०९.२०१८ रोिी घडली आहे. 
(२) तळोिा एमआयडीसी बायपास कल्याण येथे वाहतूक कोंडी झाली असल्याचा सींदेश प्राप्त 
झाल्यान ेसदर हठकाणी वाहतूक शाखेतील नमूद पोलीस लशपाई हे  त्याींच्या मो्ारसायकलन े
सदर हठकाणी वाहतूक कोंडी मोकळी करण्याकरीता गेले होते.  वाहतूक कोंडी मोकळी करुन 
त्याींचे मळू हठकाणी परत िात असताींना एका अज्ञात वाहनाने त्याींच्या मो्ारसायकलला 
मागील बािून ेिडक हदल्यान ेझालेल्या अपघातात नमूद पोलीस लशपाई हे मतृ्युमखुी पडले. 
      याप्रकरणी तळोिा पो.स््े. येथ े हदनाींक ०५.०९.२०१८ रोिी गु.र.क्र. २२१/१८, भा.दीं.वव. 
कलम ३०४, २७९, मो.वा.का. कलम १८४ व १३४ अन्वये गुन्हा नोंद करण्याींत आला आहे.  
      आरोपी वाहनचालक यास हदनाींक १०.०९.२०१८ रोिी अ्क करण्याींत आली असनू 
गुन््याचा पुढील तपास चालू आहे.  मतृ पोलीस लशपायाच्या कु्ुींबास आधथशक मदत 
देण्याकरीता मो्ार वाहन दावा न्यायाधिकरण, अललबाग याींचेकड ेदावा दाखल करण्याींत आला 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

आथार रोड िारार्हृात दोन आरोपीांचा िोठडीत मारहाणीमळेु झालेला मतृ्य ु
 

(३३) १३०८५० (०८-१२-२०१८) अॅड.वारीस पठाण (भायखळा), श्री.इम्तीयाज सय्यद (औरांर्ाबाद 
मध्य) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुींबई जस्थत िारावी येथील रहहवाशी तसचे कलम ३२४ (हद.९ सप् े्ंबर) अन्वये 
वाींदे्र पोलीस ठाणेतफे अ्क केलेला आरोपी श्री. कफरोि शेख यास आथशर रोड कारागहृातील 
कोठडीत िबर मारहाणीनींतर बेशदु्ध अवस्थेत हदनाींक २४ सप् े्ंबर २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
उपचारासाठी िे.िे.रुग्णालयात दाखल केल्यानींतर तो त्याच हदवशी सींध्याकाळी मतृ्यू पावला, 
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त्याचे नातेवाईकाींनी कास््ोडीयल डथेचा आरोप करीत माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये  वा त्या 
दरम्यान  मा. राज्यमींत्री (गहृ-शहरे), मा.अध्यक्ष (राज्य मानवी हक्क आयोग) याींच्याकड ेलेखी 
ननवेदन सुपूदश करून उच्चस्तरीय न्यानयक चौकशीची मागणी  केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री. कफरोि शखे याच्या मतृ्युची  बातमी पोललसाींकडून त्याच े कु्ुींबातील 
लोकाींना वेळेत कळववण्यात न आल्यान े त्याचा मतृदेह सदर रुग्णालयाच ेशवागारात हदनाींक 
२५,२६,२७,२८ सप् े्ंबर २०१८ अथाशत ४ हदवस   पडून असल्याच ेतसेच पोललसाींची बेिबाबदार 
वतृ्ती दशशवणारी गींभीर बाब ननदशशनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच,राज्यातील मुींबई जस्थत धचता कॅम्प रोम्ब,े देवनार, मुींबई-८८ येथील रहहवाशी तसेच 
कलम ३९२ (हद.१७ सप् े्ंबर) अींतगशत पवई (रामबाग) पोलीस ठाणेतफे अ्क केलेला आरोपी 
मो.अनवर मो.खाललद सय्यद यास सदरहु पोलीस ठाण्याच े कोठडीत व नींतर आथशर रोड 
कारागहृाच्या िेल कोठडीत िबर मारहाणीनींतर बेशदु्ध अवस्थेत हदनाींक २५ सप् े्ंबर २०१८ रोिी 
वा त्यासुमारास उपचारासाठी िे.ि.ेरुग्णालयात दाखल केल्यानींतर तो त्याच हदवशी सींध्याकाळी 
मतृ्यू पावल्यान े त्याचे नातेवाईकाींनी कास््ोडीयल डथेचा आरोप करीत माहे ऑक््ोबर २०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान मा. राज्यमींत्री (गहृ-शहरे), मा.अध्यक्ष (राज्य मानवी हक्क आयोग) 
याींच्याकड ेलेखी ननवेदन सुपूदश करून उच्चस्तरीय न्यानयक चौकशीची मागणी  केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, दोन्ही मतृकाींच्या नातेवाईकाींना त्याींच्या शरीरावर मारहाणीचे वळ, पाठीवर 
पट्टय्ाने मारल्याचे वळ, कव्ी फॅक्चर होऊन िबडा बाहेर आल्याचे हदसून आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, मतृकाच्या नातेवाईकाींनी पोललसाींकड ेमागणी करूनही एफ.आय.आर. व 
रुग्णालयात भती केल्याचे वैद्यकीय कागदपत्राींच्या प्रती देण्यात आलेल्या नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(६) असल्यास, शासनामाफश त कोणती प्रशासकीय व दींडात्मक तसचे कायदेशीर कायशवाही तसेच 
चौकशीअींती आरोपी पोललसाींवर/दोषावपताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१९) : (१) सदर बींद्याच्या मतृ्य ुप्रकरणी लोकप्रनतननिी याींनी 
हद. ०८.१०.२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये मा. राज्यमींत्री (गहृ/शहरे) याींच्याकड ेउच्चस्तरीय न्यानयक 
चौकशीची मागणी केलेली आहे.  तसेच मा. राज्य मानवी हक्क आयोग, मुींबई याींनी हद. 
०२.११.२०१८ रोिी उपायुक्त गुन्हे अन्वेषण याींचेमाफश त चौकशी होणेबाबत आदेश हदलेले आहेत. 
(२) बींद्यास हद. १५.०९.२०१८ रोिी ि.े ि.े रुग्णालय येथे आींतररुग्ण म्हणून दाखल  केले 
त्याच हदवशी मा. न्यायालयाचे आदेशाने िालमनावर मुक्त करण्यात आले होते व तथेील 
वैद्यककय अधिकारी याींनी बींद्यास पुढील उपचारास्तव सामान्य रुग्ण म्हणून दाखल करुन 
घेतले होत.े 
     मयत कफरोि शखे याच्या मतृ्युबाबत हद. ३०.०९.२०१८ रोिी १३.४५ वा. ि.ेि.े रुग्णालय 
येथून ना.म.िोशी मागश पोललस ठाणे याींना डथे इन््ीमशेन प्राप्त झाल्यानींतर लगेच  
सींबींधिताींनी त्याच ेनातेवाईकाींना कळववले. 
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(३) सदर बींद्याच्या मतृ्युप्रकरणी उच्च स्तरीय न्यानयक चौकशी करणेबाबतचे ननवेदन/पत्र 
शासनास प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(४) दोन्ही बींद्याींना कारागहृात कोणत्याही प्रकारची मारहाण  झालेली नाही. 
    मयत कफरोि शखे याींच्या हनुव्ीवर िखम झालेली आहे.  मयत अनवर मो. खाललद 
सय्यद याचे अींगावर कोणतीही िखम नसल्याबाबत इन्क्वेस्् पींचनाम्यामध्ये नमूद आहे. 
(५) दोन्ही मतृकाींबाबत सींबींधिताींनी अपमतृ्यचुी नोंद करण्यात आली असून त्याची चौकशी चालू 
आहे. 
(६) सदर प्रकरणी चौकशी करण्याच े आदेश जिल्हादींडाधिकारी, मुींबई शहर व अपर पोलीस 
महासींचालक व महाननरीक्षक कारागहृ व सुिारसेवा, महाराषर राज्य, पुणे याींना हदलेले आहेत.  
तसेच मा. राज्य मानवी हक्क आयोग याींनी हद. ०२.११.२०१८ रोिी मा. उपायुक्त, गुन्हे 
अन्वेषण याींचमेाफश त चौकशी होणेबाबत आदेश हदलेले आहेत. 
(७) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

मुांबई येथील म.े अनाबार प्रोपटीजचे मालि व त्याांच्या भार्ीदाराांनी बनावट  
वविास िरारनामा व िुलमुखत्यार िरुन जशमन बळिाववल्याबाबत 

  

(३४) १३०९५२ (०८-१२-२०१८) श्री.अतनल (अण्णा) र्ोटे (धुळे शहर), श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), 
अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (जि. ठाणे) पजश्चमेतील बाराव े गाव येथ े राहणारे श्री.श्रीकाींत गींगाराम काींबेकर 
ऊफश  पा्ील याींच्या कु्ुींबाच्या मालकीची मौि े बाराव े येथील स.क्र. १३/१, १३/३, १८/१ या 
िलमनीचा बनाव् ववकास करारनामा तसेच खो्े कुलमखुत्यार करुन मुींबई येथील मे. अनाबार 
प्रोप्ीिच े श्री.सुनील श्यामसुींदर केडडया व त्याींच े भागीदार याींनी सन १९९७ ते २०१८ या 
कालाविीत िमीन बळकावल्याप्रकरणी खडकपाडा (कल्याण) पोलीस ठाण्यात माहे िलु,ै २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सींबींधित दोषीींववरोिात कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रस्तुत प्रकरणी खडकपाडा पेालीस ठाणे येथ े गु.र.क्र. २३६/२०१८ भा.दीं.वव. कलम ४२०, 
४६७, ४६८, ४७१, १९९, २०० व ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सदर गुन्हा 
तपासाधिन आहे.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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सामान्य प्रशासन ववभार् व माहहती व जनसांपिा  सांचालनालय याांच्या अधधपत्याखाली  
असलेले मांत्रालय िें द्रीय ग्रांथालय बांद िरण्याच्या धोरणाबाबत 

 

(३५) १३१०५३ (१०-१२-२०१८) डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामान्य प्रशासन ववभाग व माहहती व िनसींपकश  सींचालनालय याींच्या अधिपत्याखाली 
असलेले मींत्रालय कें द्रीय ग्रींथालय बींद करण्याचा िोरण शासनान े ठरववले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सन १९५५ मध्ये शासनाने स्थापन केलेल्या या ग्रींथालयातील ग्रींथ व ग्रींथेत्तर 
साहहत्य अन्य शासकीय सींस्थाींना देण्याबाबतचा ननणशय शासनाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर ग्रींथालयात काम करण्याऱ्या ग्रींथालयीन प्रलशक्षक्षत अधिकारी व कमशचारी 
याींचे समायोिन अन्य कोणत्या ववभागात करण्याचा ननणशय शासनाने घेतला आहे,  
(४) तसेच, सदर ग्रींथालय बींद करुन त्या हठकाणी कोणता ववभाग शासनान े सुरु करायच े
ठरववले आहे, याबाबत शासनाची भूलमका काय आहे व तद्नुसार शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०१-२०१९) :(१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 

पांढरपूर (श्ज.सोलापूर) येथील श्री ववठ्ठल रूश्क्मणी मांहदराच्या श्जणोध्दाराबाबत 
 

(३६) १३१२५९ (११-१२-२०१८) श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), प्रा.वषाा र्ायिवाड (धारावी) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) येथील श्री ववठ्ठल रूजक्मणी मींहदर हे कें द्रीय पुरातत्व ववभागाच्या 
अखत्याररत येत नसल्याचे सींबींधित ववभागाने मींहदर व्यवस्थापनाला कळववले असल्याच े
हदनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा त्या समुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववठ्ठल रूजक्मणी मींहदराच्या जिणोध्दाराचा, मींहदराचा तसचे चींद्रभागा 
वाळवीं्ाचा पौराणणक ितीवर जिणोध्दार करण्यात येणार असल्याचे मींहदर प्रशासनाकडून 
साींगण्यात आल्याचेही ननदशशनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त जिणोध्दार व उपाययोिना करण्याबाबत शासनान ेव मींहदर प्रशासनान े
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) श्री ववठ्ठल रुजक्मणी मींहदर व पररवार देवता मींहदराची पाहणी व तपासणी करुन 
त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याबाबत सलमतीद्वारे भारतीय परुातत्व सवेक्षण, औरींगाबाद 
याींना करण्यात आले होते तथावप सोलापूर जिल्हा मुींबई सकश ल मध्ये येत असल्याचे 
कळववण्यात आल्यामुळे भारतीय पुरातत्व सवेक्षण, मुींबई याींना सवेक्षण करण्याची ववनींती 
करण्यात आली होती. तथावप ववठ्ठल रुजक्मणी मींहदर, पींढरपूर भारतीय पुरातत्व सवेक्षण, मुींबई 
याींच्या अखत्याररत येत नसल्याचे कळववले आहे तथावप मींहदराची पाहणी करुन मागशदशशक 
सूचना केलेल्या आहेत. या सूचनाींची अींमलबिावणी भारतीय पुरातत्व सवेक्षण,  औरींगाबाद व 
मुींबई तसचे महाराषर राज्य, पुरातत्व कायाशलय मुींबई याींच्या मागशदशशनाखाली करण्यात येणार 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.   

___________ 
  
सोलापूर शहरातील धचांचोळी एमआयडीसी मध्ये अततक्रमण व चोऱ्याांचे प्रमाण वाढल्याबाबत 

  

(३७) १३१४५१ (०८-१२-२०१८) िुमारी प्रझणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर शहरातील धचींचोळी एमआयडीसी मध्ये उद्योगाची व्याप्ती वाढली 
असल्यान ेत्याहठकाणी उद्योिकाींना चोरी, अनतक्रमण आहद अनके अडचणीींना सामोरे िाव े
लागत असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, धचींचोळी एमआयडीसी मिील चोरी व अनतक्रमणाच्या वाढत्या प्रकाराींना प्रनतबींि 
करण्यासाठी कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०१-२०१९) : (१) धचींचोली एमआयडीसी मध्ये चोरी प्रकरणी एकूण ५ 
गुन्हे दाखल आहेत. उक्त गुन््यात चोरीला गेलेल्या एकूण ४,१८,०००/ ककीं मतीच्या 
मुदे्दमालापौकी २०,०००/- रुपये ककीं मतीचा मुदे्दमाल हस्तगत  करुन ४ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आलेली आहे. 
        सदरील गुन््याींपैकी १ गुन्हा उघडकीस आला असून उवशररत गुन््याींचा तपास चाल ू
आहे. तसचे, अनतक्रमण बाबत घ्ना घडल्याचे ननदशशनास आलेले नाही. 
(२) धचींचोळी एमआयडीसी मिील चोरी व अनतक्रमणाच्या घ्नाींना प्रनतबींि करण्यासाठी दररोि 
२४ तास पेरोललींग करण्यात येत आहे. तसेच, एमआयडीसी मिील उद्योिकाींना दर महहन्याला 
पोलीस स््ेशनला बोलावुन त्याींची बैठक घेतली िात ेव त्याींच ेअडचणी  िाणून त्या दरु केल्या 
िातात. 
(३) ववलींब झालेला नाही.    

___________ 
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खेड (श्ज.पुणे) येथील सेझ मध्ये िार्ो ववमानतळ होणेबाबत 
  

(३८) १३१६०८ (१०-१२-२०१८) श्री.सुरेश र्ोरे (खेड आळांदी) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेड (जि.पुणे) पररसरात असणाऱ्या औद्योधगक वसाहतीतील (सेझ) आींतरराषरीय 
कीं पन्याींना मालाची ने-आण करण्यासाठी औद्योधगक वसाहतीच्या िवळ कागो ववमानतळ 
आवश्यक असल्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी तसेच आींतरराषरीय कीं पन्याींच्या 
लशष्मींडळाने हदनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री व मा.उद्योगमींत्री 
याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तळेगाव,चाकण आणण राींिणगाव येथील उद्योगाींना िवळ असणाऱ्या खेड 
(जि.पुणे) येथील सेझ मिील िागेत कागो ववमानतळ व्हाव े या मागणीच्या अनुषींगान े
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०१-२०१९) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) पुणे जिल््यातील पुरींदर तालकु्यात आींतरराषरीय ववमानतळ उभारण्याचा ननणशय शासनान े
घेतला असून यासाठी सुमारे २८३२ हेक््र िमीन अधिसूधचत करण्यात आली आहे. त्यामुळे, 
केवळ कागोकररता स्वतींत्र ववमानतळ खेड एसईझडेिवळ उभारणे ताींबत्रक व आधथशकदृष्या 
व्यवहायश ठरणार नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

सोलापूर शहराच्या मध्यभार्ातून होणाऱ्या जडवाहतूिीच्या वेळेत बदल िरण्याबाबत 
  

(३९) १३१६५४ (०८-१२-२०१८) िुमारी प्रझणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर शहराच्या मध्यभागातून होणाऱ्या िडवाहतूकीस असलेल्या बींदीच्या वेळेबाबत 
पोलीस आयुक्त, सोलापूर याींना प्रलसध्द केलेल्या पररपत्रकाच्या वळेेमध्ये बदल करण्याबाबतची 
मा. स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी  हदनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननवेदनाद्वारे 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत पोलीस आयुक्तालयाकडून कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-१२-२०१८) :  (१) हे खरे आहे. 
(२) सोलापूर शहराच्या मध्यभागातून होणाऱ्या िड वाहतकुीच्या वेळेत बदल केल्याबाबतचा 
िाहहरनामा पोलीस आयुक्त, सोलापूर याींनी प्रलसध्द केलेला आहे.  
      सदर िाहहरनाम्यानसुार सकाळी ०७.०० ते रात्रौ २१.०० या कालाविीत शहरात िड 
वाहतुकीस बींदी असून रात्रौ २१.०० ते सकाळी ०७.०० या कालाविीत िड वाहतकू चालू आहे.  
दपुारी १३.०० ते १६.०० पयतं फक्त सोलापूर शहरामध्ये माल भरण्यासाठी व उतरवण्यासाठी 
येणाऱ्या वाहनाींना प्रवेश देण्याींत आला आहे.  
      याव्यनतररक्त सावशिननक ववतरण व्यवस्थअेींतगशत वा्प करावयाच े िान्य वाहतकू 
करणारी िड मालवाहू वाहन,े िीवनावश्यक वस्त,ू पेरोललयम पदाथांचे ्ँकर, दिू व पाण्याचे 
्ँकर, रुग्णालयाच्या उपयोगासाठीची ऑक्सीिन लसलेंडर तसेच स्वयींपाकाच्या गॅस लसलेंडरची 
वाहतूक करणारी वाहन,े अजग्नशमन दलाची वाहन,े पोलीसाींची तसचे सैन्य दलाची िड 
मालवाहू वाहन,े शहरातील ववकास कामासाठी व स्मा श् लस्ी अींतगशत शहरात येणारी पासिारक 
वाहने याींना या आदेशातून वगळण्याींत आले आहे.  
      सदर आदेशाची हदनाींक १३.१०.२०१८ पासून अींमलबिावणी चालू आहे.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

चांद्रपूर श्जल््यातील ब्रम्हपूरी येथील हदवाणी व फौजदारी 
 न्यायालयाच्या इमारतीच ेबाांधिाम िरण्याबाबत 

  

(४०) १३१७७९ (११-१२-२०१८) श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल््यातील ब्रम्हपूरी येथ े हदवाणी व फौिदारी न्यायालयाच े इमारतीच े बाींिकाम 
करण्याबाबतच्या गत दोन वषाशपासून प्रलींबबत असलेल्या रुपये १० को्ीच्या प्रस्तावास तातडीन े
प्रशासकीय मान्यता लमळण्याबाबत लोकप्रनतननिीनी हदींनाक ३ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्या 
सुमारास मा.मुख्यमींत्री आणण प्रिान सधचव, वविी व न्याय ववभाग याींना लेखी ननवेदन हदले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत लोकप्रनतननिीींनी यापुवी सुध्दा प्रिान सधचव वविी व न्याय ववभाग 
याींना वारींवार प्रत्यक्ष भे्ून लेखी ननवेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ब्रम्हपूरी येथील हदवाणी व फौिदारी न्यायालय इमारतीचे बाींिकाम 
करण्याबाबतच्या गत दोन वषाशपासून प्रलींबबत असलेल्या रुपये १० को्ीच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०१-२०१९) : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
मा.मुख्यमींत्री महोदय याींना हद. ३ ऑक््ोबर, २०१८ रोिीचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. तसचे 
प्रिान सधचव व ववधि परामशी, ववधि व न्याय ववभाग याींना हद.१८ िून, २०१८ व हद. ३० 
िुल,ै २०१८ रोिीचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
प्रिान सधचव व ववधि परामशी, ववधि व न्याय ववभाग याींना हद.१८ िून, २०१८ व हद. ३० 
िुल,ै २०१८ रोिीचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(३) ब्रम्हपूरी, जि.चींद्रपूर येथ े नवीन न्यायालयीन इमारत बाींिण्याकररता ववधि व न्याय 
ववभाग, शासन ननणशय क्र.सीसीबी-१११७/प्र.क्र.१६२/का.१३, हदनाींक ०६ ऑक््ोबर, २०१८ अन्वये 
रुपये ९,९२,३१,०००/- इतक्या खचाशस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर काम माहे, 
नोव्हेंबर, २०१८ च्या हहवाळी अधिवेशनात अथशसींकल्पीत करण्यात आले असून, सदर 
कामाकररता ननिी उपलब्ि करुन देण्यासाठी शासन स्तरावर कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

िै. ना. मे. लोखांड ेमहाराष्ट्र श्रम ववज्ञान सांस्था, मुांबई येथील  
सांचालिाांनी शासन तनधीचा िेलेला अपहाराबाबत 

  

(४१) १३१८०२ (१०-१२-२०१८) श्री.प्रशाांत बांब (र्ांर्ापूर) : सन्माननीय िामर्ार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कै. ना. म.े लोखींड ेमहाराषर श्रम ववज्ञान सींस्था, मुींबई येथील सींचालकाींनी सन २००६ त े
सन २०१७ या कालाविीत त्याींच्या ननवासस्थानाच ेववद्युत देयके शासन ननिीमिून भागववली 
ही बाब शासनाच्या सन २०१२ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींस्थेच्या सींचालकाींनी माहे िनू, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान यासाठी रुपये 
८,७३,९३३/- इतकी अपहाराची रक्कम चलनाने शासकीय नतिोरीत भरणा केली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सींचालकाींना सदर अपहाराच्या रक्कमेवरील व्याि भरण्यापासून शासनान ेसू् 
देण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाच्या ननदशशनास येऊन देखील सींचालकाींच्या ननवासस्थानाची ववद्युत 
देयके शासकीय ननिीमिून भागववण्यात येत होती, हे ही खरे आह काय, 
(५) असल्यास, सदर अपहाराची रक्कम शासन नतिोरीत भरणा करण्याची तयारी सींचालकाींनी 
दाखववली म्हणून सींबींधिताववरुद्ध कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, सींबींधिताींववरुदि कारवाई करण्याबाबत शासनान े कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. सांभाजी पाटील-तनलांरे्िर (०२-०१-२०१९) : (१) सदरची बाब २०१५ मध्ये ननदशशनास आली 
आहे. 
(२) शासनाच्या हद.०७/०३/२०१८ रोिीच्या ज्ञापनान्वये ननदेलशत केल्याप्रमाणे डडसेंबर, २००६ 
पासून हद.३०/०९/२०१७ पयशन्त ववद्युत देयकाची रक्कम रु.८,७३,९३३/- सींस्थेच्या तत्कालीन 
सींचालकाींनी भरणा केली आहे. 
(३) व्यािाच्या वसूलीच्या अनुषींगाने ववत्त ववभागाचे अलभप्राय घेण्यात येत असून, त्याींच्या 
अलभप्रायानसुार पुढील कायशवाही करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(४), (५) व (६) सदरची बाब शासनाच्या ननदशशनास आल्यानींतर तत्कालीन सींचालक याींचकेडून 
ववद्युत देयकाच्या रक्कमेची वसलुी करण्यात आली आहे. तसचे सदर रकमेवरील व्यािाच्या 
आकारणीबाबत ववत्त ववभागाच े अलभप्राय घेऊन पुढील कायशवाही करणे प्रस्ताववत आहे. 
त्यामुळे सद्य:जस्थतीत सींबींधिताींववरुध्द कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(७)  प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

देऊळर्ावराजा (श्ज.बुलढाणा) येथे खाजर्ी बसला झालेला अपघात 
 
(४२) १३२४१३ (१०-१२-२०१८) डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देऊळगावरािा (जि.बुलढाणा) येथ ेहदनाींक १५ िुल,ै २०१८ रोिी वा त्या सुमारास खािगी 
बसची काळी वपवळीला िडक लागून लभषण अपघात झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अपघातात ककती लोक िखमी झाली व ककती िणाींचा मतृ्य ुझाला आहे, 
(३) असल्यास, या अपघाताची चौकशी केली आहे काय त्यात काय आढळून आले व तद्नुसार 
सींबींिीत दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच अपघातातील िखमीींना व मतृाींच्या नातेवाईकाींना 
आधथशक मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
      सदर घ्ना हदनाींक १६.०७.२०१८ रोिी समुारे ०७.०० चे सुमारास घडली आहे. 
(२) सदर अपघातात एकही प्रवासी मयत झालेला नसून नऊ िण िखमी झालेले आहेत. 
(३) हदनाींक १६.०७.२०१८ रोिी सकाळी ०७.०० चे सुमारास देऊळगाींवरािा त े धचखली िात 
असलेल्या काळी वपवळी ्ॅक्सीला लक्झरी रॅव्हल्स बसची िडक बसल्याने झालेल्या अपघातात 
काळी वपवळी ्ॅक्सीतील चालकासह एकूण ९ प्रवासी िखमी झाले. िखमीींना उपचाराथश 
रुग्णालयात नेण्याींत आले.  
      याप्रकरणी पोलीस स््ेशन देऊळगाींव रािा येथ े हदनाींक १६.०७.२०१८ रोिी अप. क्र. 
२७७/१८, भा.दीं.वव. कलम २७९ व ३७७ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्याींत आला आहे.  बसचालक 
आरोपीववरुध्द सबळ पुरावा लमळून आल्याने हदनाींक २२.०९.२०१८ रोिी ववशेष न्यायालयात 
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आरोपपत्र दाखल करण्याींत आले आहे.  गुन्हा सध्या न्यायप्रववष् आहे. 
      िखमीींना आधथशक मदत लमळणेकरीता त्याींच्या नातेवाईकाींनी मागणी केल्याप्रमाणे सवश 
कागदपत्र े पुरववण्याींत आली आहेत.  तसेच अपघात दावा प्राधिकरणास आवश्यक कागदपत्र े
सादर करण्याींत आली आहेत.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

मेरा बु. (ता.धचखली, श्ज.बुलढाणा) येथील वािी बु. येथे मेटॅडोरची 
 मोटारसायिलला धडि लारू्न झालेला शभषण अपघात 

  

(४३) १३२४१६ (१०-१२-२०१८) डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेरा बु. (ता.धचखली, जि.बुलढाणा)  येथील वाकी बु. येथ ेहदनाींक १५ िलु,ै २०१८ रोिी वा 
त्या समुारास मे्ॅडोरची मो्ारसायकलला िडक लागून लभषण अपघात झाला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या अपघातात ककती लोक िखमी झाले व ककती मतृ्यु पावले आहेत, 
(३) असल्यास, या अपघाताची चौकशी केली आहे काय त्यात काय आढळून आले व तद्नुसार 
सींबींिीत दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच अपघातातील िखमीींना व मतृाींच्या नातेवाईकाींना 
आधथशक मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
     सदर अपघात हदनाींक १६.०७.२०१८ रोिी अींढेरा पोलीस स््ेशन हद्दीतील अींचरवाडी फा्ा 
येथे घडला आहे. 
(२) सदर अपघातात कोणीही मयत झाले नसून मो्ारसायकलस्वार िखमी झाला आहे. 
(३) हदनाींक १६.०७.२०१८ रोिी अींचरवाडी फा्ा येथून धचखली कड े िात असलेल्या 
मो्ारसायकलला समोरुन येणाऱ्या वाहनाने िडक मारुन झालेल्या  अपघातामध्ये 
मो्ारसायकलचालक िखमी झाला. प्राप्त तक्रारीवरुन मो्ारसायकलला िडक देणाऱ्या आरोपी 
वाहनचालकाववरुध्द पो.स््े. अींढेरा येथ े अपक्र. २३५/१८, भा.दीं.वव. कलम २७९, ३३८ व ४२७ 
अन्वये गुन्हा दाखल करण्याींत आला आहे. 
      आरोपीववरुध्द सबळ पुरावा लमळून आल्यान ेहदनाींक १५.१०.२०१८ रोिी मा.न्यायालयात 
दोषारोपपत्र दाखल करण्याींत आले असून गुन्हा न्यायप्रववष् आहे.  
      िखमीींना आधथशक मदत लमळणेकरीता त्याींच्या नातेवाईकाींना तसेच अपघात दावा 
न्यायाधिकरणास सवश कागदपत्र ेपरुववण्याींत आलेली आहेत. 
(४)   प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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सातारा-िोरर्ाांव तालुक्यातील (श्ज.सातारा) साखर िारखान्याच े
 भांर्ार देतो असे साांर्त िेलेली फसवणूि 

 

(४४) १३२८५८ (१०-१२-२०१८) श्री.सुभाष साबणे (देर्लूर) : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा-कोरगाींव तालुक्यातील (जि.सातारा) साखर कारखान्याचे भींगार देतो असे साींगत 
रुपये २८ लाखाींची फसवणूक केल्याच्या घ्नेबाबत रहहमतपूर येथ े   माहे ऑक््ोबर, २०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान गुन््याची नोंद करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न 
झाले व तद्नसुार शासनान ेदोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०१-२०१९) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी रहहमतपूर पोलीस स््ेशन येथ े गु.र.नीं. १७८/२०१८ भा.दीं.वव. कलम ३९५ 
अन्वये ५ आरोपीींववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सदर गुन््याचा तपास सुरु आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही.    

___________ 
 

मजरेिाशी (ता.धचपळूण, श्ज.रत्नाधर्री) येथील एिा बाशलिेवर झालेला अत्याचार 
  

(४५) १३२९१२ (१०-१२-२०१८) श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मिरेकाशी (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) येथील एका आठ वषीय बाललकेवर हदनाींक १५ 
ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास अत्याचार झाल्याची घ्ना घडली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळुन आले व 
तद्नुसार सदर गु्यातील आरोपीींना अ्क करून त्याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०१-२०१९) :(१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) कफयाशदीने हदलेल्या तक्रारीनसुार धचपळूण पोलीस ठाण,े जि. रत्नाधगरी  येथे  गु.र.नीं. 
१६९/०१८  भा.दीं.वव. कलम ३७६ (एबी), ५०६,  बालकाींचे लैंधगक अपरािापासून सींरक्षण 
अधिननयम २०१२ च ेकलम ४,५ (एम), ६,८  प्रमाणे  आरोपीववरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. सदर गुन््यातील आरोपीस अ्क करण्यात   आली असून आरोपीववरूध्द मा. 
न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले असून सद्यजस्थतीत सदरचा ख्ला 
न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
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नाशशि शहरातील सातपूर औद्योधर्ि वसाहतीतील मुख्य रस्त्यावर  
अवैधररत्या िां टेनरपाकििं र् होत असल्याबाबत 

 

(४६) १३३१५४ (१०-१२-२०१८) श्री.योरे्श (बाप)ू घोलप (देवळाली) : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक शहरातील सातपूर औद्योधगक वसाहतीतील मुख्य रस्त्यावर अविैररत्या कीं ्ेनर 
पाककंग होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अवैिररत्या कीं ्ेनर पाककंगच्या आड अविै िींदेही होत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले  व 
तद्नुसार दोषीींवर पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
नालशक येथील सातपूर औद्योधगक वसाहतीत २०,००० चौ.लम. के्षत्रामध्ये पे अँड पाकश  

ची व्यवस्था करण्याींत आलेली आहे.  परींतु सदर पाककंग पणूश भरल्यावर काही वेळेला 
रस्त्याच्या कडलेा काही कीं ्ेनर पाकश  होतात, त्यावेळी त्याींचेवर वेळीच कारवाई करण्याींत येते.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) सातपूर औद्योधगक वसाहतीत अवैिररत्या कीं ्ेनर पाककंग करणाऱ्याींवर सातपूर पोलीस 
ठाणे आणण शहर वाहतकू शाखा, नालशक शहर याींचेमाफश त मो्ार वाहन कायदा, कलम 
१२२/१७७ प्रमाणे एकूण ३३ केसेस करण्याींत आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

जयपुर (राजस्थान) येथील पीएसील िां पनीने नाशशिसह राज्यभरातील  
नार्ररिाांची िेलेली फसवणूि 

 

(४७) १३३२४९ (१७-११-२०१८) श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पश्श्चम) : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ियपूर (रािस्थान) येथील पीएसील या ररअल इस््े् के्षत्रातील कीं पनीन े सहा वषाशत 
साडबेारा ्क्के परतव्याच्या आलमषाने लोकाींकडून गुींतवणुकीच्या रक्कमा स्वीकारुन 
त्याबदल्यात सींबींधिताींना एक लाख रुपयाच्या गुींतवणुकीपो्ी गुींठाभर िलमनी देण्याचे आलमष 
दाखवून या योिनेत नालशक जिल््यातीलच नव्हे तर देशभरातील गुींतवणुकदाराींची फसवणुक 
झाल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास या सींपूणश प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळुन आले व तद्नुसार सींबींिीत सवश दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१८) : (१)  व (२) पल्सश (पी.ए.सी.एल) कीं पनीन े केलेल्या 
फसवणूकी सींदभाशत  राज्यात बीड घ्कात २, लोहमागश पुणे घ्कात १, अमरावती घ्कात 
१,  गोंहदया घ्कात १,  पुणे शहर घ्कात १ व सातारा येथ े१ अस ेएकूण ७ गुन्हे दाखल 
असून त्यापैकी एका गुन््यात मा. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे, एका 
गुन््यात मा. न्यायालयात ‘अ’ वगश समरी दाखल आहे व एका गुन््यात ‘क’ वगश समरी 
दाखल आहे. उवशररत गुन््याींचा तपास सुरु आहे. 
             पल्सश (पी.ए.सी.एल) कीं पनीच्या गुींतवणूकदाराींना त्याींचा परतावा करण्यासाठी 
सदर कीं पनीच्या मालमत्तेच्या ववक्री/ववल्हेवा्ीसाठी सींननयींत्रण करण्यासाठी श्री.आर.एम.लोढा, 
मािी सरन्यायािीश, याींच्या अध्यक्षतेखाली  सलमती स्थापन करण्यास मा. सवोच्च 
न्यायालयान े भारतीय  प्रनतभूती आणण ववननयम मींडळ (सेबी) याींस ननदेश हदले आहेत. 
गुींतवणुकदाराींना त्याींच्या गुींतवणुकीच्या रक्कमा परत करण्याची कायशवाही सेबीमाफश त सुरु आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

नार्पूर श्जल््यातील िाटोल व नरखेड या दोन तालुक्याांतील पोलीस  
पाटीलाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(४८) १३३७३४ (०६-१२-२०१८) श्री.वविास िुां भारे (नार्पूर मध्य) : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जिल््यातील का्ोल व नरखेड या दोन तालुक्याींत शासनस्तरावर पोलीस पा्लाींची 
२५६ पदे मींिूर असून त्यापैकी १७२ पदे कायशरत असून ८४ पदे ररक्त असल्याच ेमाहे ऑगस््, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू पोलीस पा्ीलाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०१-२०१९) : (१) का्ोल उपववभागात पोलीस पा्ीलाींची एकूण २५६  
पदे मींिूर असून त्यापकैी १४६ पदे ररक्त होती.  पैकी एका गाींवाची आबादी ननरींक असल्यामुळे 
एकूण १४५ पोलीस पा्ील याींची पदे ररक्त आहेत. 
(२) १४५ गाींवातील पोलीस पा्ील पदभरती प्रकक्रया सुरु करण्याींत आली असनू त्यापैकी ९२ 
गावाींमध्ये आरक्षणानुसार अिश प्राप्त झाल्यामुळे सदर गावाींची पदे भरण्याींत आली आहेत.  
उवशररत ५३ गावाींमध्ये सींबींिीत आरक्षणाचे उमेदवार नसल्यान ेपदे भरण्याींत आली नाहीत.  ३१ 
पोलीस पा्ील ननयत वयोमानानसुार सेवाननवतृ्त झाल्यामुळे त्याींची पदे ररक्त झाली आहेत.  
      सन २०१८ ची पोलीस पा्ील याींची बबींदनूामावली तयार करण्याींत येत असून 
बबींदनुामावली मींिूर झाल्यानींतर पोलीस पा्ील याींची ररक्त पदे भरण्याींत येतील. 
(३) कायशवाही सुरु आहे. 

___________ 
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व्यवसायात फसवणूि झाल्याने उबेर चालिान ेिेलेली आत्महत्या 
 

(४९) १३३९०० (१०-१२-२०१८) श्री.सुभाष साबणे (देर्लूर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
  

(१) उबेर व्यवसायात फसवणूक होत असल्याच्या नैराश्यातून श्री.उत्तम गारगो्े या उबेर 
्ॅक्सी चालकान ेमाहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान  आत्महत्या केली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
व  तद्नुसार सींबींिीत दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.       
(२) मयत याींच्या पत्नीन े हदलेल्या िबावानुसार हदनाींक २४.१०.२०१८ रोिी मयत दारु वपवून 
घरी आले होते. पत्नीसोबत दाींडडया पाहून घरी आल्यावर िेवण करायला बसत असताना 
त्याींच्या िातीत दखुू लागल्यान े त्याींच्या पत्नीने त्याींना प्रथम फॅलमली डॉक््र नेले असता 
डॉक््राींनी त्याींना रािावाडी रुग्णालय येथ े नेण्यास साींधगतले. त्यानुसार त्याींना रािावाडी 
रुग्णालय येथ ेनेले असता तथेील डॉक््राींनी त्याींना तपासून मयत घोषीत केले.  सदर प्रकरणी 
घा्कोपर पोलीस ठाण,े मुींबई येथे अपमतृ्यू नोंद क्र.२०८/१८ दाखल करण्यात आला आहे.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.      
 

___________ 
 

सोनई (ता.श्ज.अहमदनर्र) येथील श्री व्यांिटेश ग्रामीण बबर्रशेती सहिारी पतसांस्थेच्या 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सांचालिाांवर दाखल िेलेला रु्न्हा 

 
(५०) १३४०२४ (१०-१२-२०१८) श्री.सुभाष साबणे (देर्लूर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोनई (ता.जि.अहमदनगर) येथील श्री व्यींक्ेश ग्रामीण बबगरशेती सहकारी पतसींस्थेच्या 
अध्यक्ष, उपाध्यक्षाींसह ११ सींचालकाींवर सोनई पोलीस ठाण्यात फसवणूक व अपहाराचा गुन्हा 
माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान दाखल केला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न 
झाले, उक्त प्रकरणात ककती लोकाींची फसवणूक झाली आहे, चौकशीच्या अनुषींगान ेदोषीींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०१-२०१९) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी सोनई पोललस ठाणे येथ ेगु.र.क्र.१५३/१८ भा.दीं.वव.स. कलम ४०६, ४०९, ४२०, 
४६७, ४६८, १२० (ब) सह महाराषर ठेववदाराींचे हहतसींरक्षण अधिननयम १९९९ च े कलम ३ 
प्रमाणे ११ आरोपीींववरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सद्यजस्थनतत गुन्हा तपासावर 
आहे.   
(३) ववलींब झालेला नाही. 
  

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

 महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवश सवश प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 

 


