
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४३५ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

रायगड जिल् ्यातील ववववध पोलीस ठाण् यात सन २०१४ मध् ये 
एिूण १ हिार २६२ अपघाताांची नोंद झाली असल्याबाबत 

  

(१)  ९५०१ (०८-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल् ्यात विविप पोलीस ठाण् यात सन २०१४ मध् ये ूक   १ हिार २६२ 
अपघाताींची नोंद झाली अस न मुींबई-पु े राष रीय महामागग क्र. ४, मुींबई-पु े द्रतुगती महामागग, 
मुींबई-गोिा राष रीय महामागग क्र.१७ या मागागिर मुख् यत्िे अपघात होत असल् याचे माहे 
िानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, महामागागच् या सुरषेबबेाबत यो य पपाययोिना र्ासन करीत नस न महामागागची 
दरुिस् था आ   पोकादायक िा ामाेु िाींरिार अपघात होत अस न या रकरकर ी र्ासन 
आिश् यक ती कायगिाही करीत नसल् याने नागकरकाींचे बाी िात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पक्त रकरकर ी र्ासनाने चौकर्ी करुन रायगड जिल् ्यात िाहनाींना सुरक्षषेबत 
रकरिासकरण्याकरीता र्ासनाने को ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०४-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
     सन २०१४ मध्ये रायगड पोलीस कायगषेबेत्राच्या हद्दीतील मुींबई गोिा राषरीय महामागग 
क्रमाींक १७ िर ४६२ अपघात, मुींबई पु े द्रतुगती मागागिर २११ अपघात, मुींबई पु े महामागग 
क्र.४ िर १२१ अपघात तर इतर ि राज्य मागाांिर ूक   ४६८ अपघात असे ूक   १२६२ 
अपघात झाल्याचे ननदर्गनास आल ेआहे. 
(२) ि (३) महामागागिर सुरक्षषेबत रकरिास करण्याककरता खालीलरकरमा े पपाययोिना करण्यात 
येतात :- 
     चचन्हाींककत माहहतीचे स चनाफलक िागोिागी लािण्यात आले आहेत. महामागागच्या 
साईडपट्टया भर े, सींरषेब  कठड े पभार े, रस्त्याच्या दतुफाग असलेल्या झाडाींच्या अडथाा 
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ठरतील अर्ा फाींद्या तोड े, महामागागिर रेडडयम अषेबरात स चना बोडग लाि े ि िा ाींचे 
हठका ी करफलेक््सग लाि े अर्ा रकरकारची कामे करण्यात येत आहेत. 
     िेगमयागदेचे पल्लींघन कर ाऱ्या िाहन चालकाींिर तसचे अनतिेगाने गाड्या चालवि ाऱ्या 
िाहनचालकाींिर जस्पडगनच्या माफग तीने केसेस करण्याची मोहहम चाल  आहे. 
     ननयमभींग कर ाऱ्या िाहनचालकाींिर करण्यात आलेली कारिाई पुढीलरकरमा े :- 
मुींबई पु े राषरीय महामागग क्र. ४ 
 केसेस तडिोड र्लु्क (रू.लाखात) 
२०१३ १०८१७ १३.२८ 
२०१४ ९१४२ १०.५७ 
२०१५ ८८३६ १०.९२ 
ऑक््ो- २०१६ ७५९६ १२.६४ 
      मुींबई गोिा राषरीय महामागग क्र. १७ 
 केसेस तडिोड र्लु्क (रू.लाखात) 
२०१३ ३८६४३ ४६.२० 
२०१४ ३४८३७ ३९.९२ 
२०१५ ३९४५७ ४१.३३ 
ऑक््ो- २०१६ ३०८४० ३५.२० 
(४) रकरश्न पद्् ाित नाही.  

___________ 
  

िोपरगाांव (जि.अहमदनगर) शहर व ग्रामीण पोलीस स् टेशनमधील  
िममचा-याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(२)  १४४९९ (०७-०४-२०१५).   श्रीमती स्नेहलता िोल्हे (िोपरगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोपरगाींि (जि.अहमदनगर) र्हर ि ग्रामी  पोलीस स् े्र्न ककरता  मींि र पदाींपैकी बरीच 
पदे करक् त असल् याने पोलीस कमगचा-याींिर कामाचा ता  येत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, करक्त पदे भरण्याबाबत र्ासनाने को ती  कायगिाही केली िा करण् यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१८) : (१) ि (२) कोपरगाि र्हर पोलीस स््ेर्नमपील मींि री 
पदसींख्या ५२ पैकी ३८ पदे भरण्यात आलेली अस न पिगकरत १४ पदे करक्त आहेत तसेच नव्याने 
सुरू करण्यात आलेले कोपरगाींि ग्रामी  पोलीस स््ेर्न मपील मींि र पद सींख्या ५३ पैकी ३८ 
पदे भरण्यात आलेली अस न पिगकरत १५ पदे करक्त आहेत. सदरह  पदे भरण्याबाबत कायगिाही 
करण्यात येत आहे. 
(३) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
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िेळूस, वायांगणी, वेळागर किनारपट्टीवर (जि.ससांधुदगुम) भूिां पाचे धक्िे िाणवले असल्याबाबत 
  

(३)  ५३९४४ (२२-०८-२०१६).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पवूम), श्री.ववलासराव िगताप 
(ित), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   सन्माननीय भिूां प पुनवमसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सस ींपदुगुागच्या केा स, िायींग ी, िेाागर ककनारपट्टीिर मोठमोठे आिाि येत अस न 
ककनाऱ्यापास न अींतरािर भ कीं पाचे पक्केही िा िले असल्याचे माहे ूवरकरल, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िसमनीखाल न बसत असलले्या पक्क्याींमाेु समदु्रात न काही भ भाग िर येण्याची 
र्क्यता अस े तसेच मोठ्या ला्ा ि पाण्याची पाताी िाढण्याची र्क्यताही भ गभग र्ास्त्रज्ाींनी 
ितगिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भविषयात ननमाग  हो ाऱ्या पोक्यापास न ककनारपट्टीिरील रहहिार्ाींच्या 
सुरक्षषेबततेसाठी र्ासनाने को ती पपाययोिना केली िा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (१८-०५-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र जस्िल डवे्हलमेंट योिना राबववणाऱ्या िममचाऱ्याांची  
पन्नास टक्िे पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(४)  ६३४१० (२९-०८-२०१६).   श्री.डड मल्लीिािूमन रेड्डी (रामटेि), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप) :   सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) महाराषर जस्कल डवे्हलमें् योिनेंतगगत अ्यासक्रम रकरत्येक जिल््यात राबवि ाऱ्या 
कमगचाऱ्याींची पन्नास ्क्के पदे करक्त असल्याचे माहे ि न, २०१६ च्या र्िे्च्या आठिड्यात 
िा त्यादरम्यान ननदर्गनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पक्त करक्त पदे भरण्याबाबत र्ासनाने को ती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (०८-०५-२०१८) : (१) ि (२) कौर्ल्य विकास, रोिगार ि 
पद्योिकता यींत्र ेमाफग त, महाराषर स्कील डवे्हलपमें् योिनेतींगगत को ताही अ्यासक्रम 
राबविण्यात येत नाही. तथावप सदर यींत्र ेतील ि न, २०१६ अखेर करक्त पदाींची सींख्या ५३५ 
इतकी होती. दरम्यान ग्-क ि ग्-ड ची भरण्यात आलेली अस न, डडसेंबर, २०१७ अखेर 
करक्त पदाींची सींख्या ३९८ इतकी आहे. सदरची पदेही भरण्याची कायगिाही र्ासनस्तरािर सरुु 
आहे. 
(३) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
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शेगाांव तालुक्यात (जि.बलुढाणा) तांटामुक्ती असभयानाची अमांलबिावणी होत नसल्याबाबत 
  

(५)  ७९९८४ (२१-०४-२०१७).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.हर्मवधमन सपिाळ (बलुढाणा) :  
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्गेाींि तालुक्यात (जि.बुलढा ा) ती्ं ामुक्ती असभयानाची अमींलबिाि ी फक्त कागदोपत्री 
अस न जिल््यातील अनेक ससमत्या नािापुरत्या असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, या रकरकर ी र्ासनाने चौकर्ी करुन हे असभयान रकरत्यषेबात आ  न या 
ससमत्यात लोकसहभाग िाढविण्याबाबत को ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०५-२०१८) : (१) नाही. 
(२) ि (३) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

एमडी या अांमली पदार्ामचा होत असलेला वाढता प्रसार 
  

(६)  ८५०४७ (०४-०९-२०१७).   श्री.असमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (सशडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकेनसारखीच नर्ा प  कमी दरात या िैसर्ष्यामाेु ूमडी हा अींमली पदाथग 
अल्पिपीतच तरु ाईसाठी घातक ठरला  आहे तसेच सहिप े पपलब्प होत असल्याने ूमडी 
ची लोकवरकरयता  िाढली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ूमडीचे सेिन कर ाऱ्या व्यक्तीींचे आरोय ूचआयव्ही ि ्ी. बी. झालेल्या 
रोयाींपेषेबाही खालािते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ूमडीचा रकरसार रोखण्यासाठी अींमली पदाथगविरोपी पथक, कें द्रीय 
अींमलीपदाथगविरोपी पथक, राज्य दहर्तविरोपी पथक, महस ल गुप्तचर सींचालनालय, या 
यींत्र ाींना नततकेसे यर् आलेल ेनसल्याने सदर अींमली पदाथगचा रकरसार रोखण्यासाठी र्ासनाने 
को ती रकरभािी पपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     अींमली पदाथागची लोकवरकरयता त्याींची ककीं मत/पपलब्पता, तसेच सेिन केल्यानींतर त्िरीत 
हो ारी नर्ा ि बराचिेा राह ारी नर्ा यािर अिलींब न असते. 
(२) ूमडी ि अमींली पदाथागचे सेिन कर ा-या व्यक्तीचे आरोय ि ूचआयव्ही ि ्ी. बी. 
झालेल्या रोयाींसोबत तुलना कर े सींयुजक्तक नाही, असे महाराषर राज्य ूड्स ननयींत्र  
सींस्थेचे मत आहे. 
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(३) ूमडी चा रकरसार रोखण्यासाठी  अींमली पदाथग विरोपी कषेब, मुींबई याींचेकड न सतत कारिाई 
करण्यात येत आहे. तसेच ड्रिचे रकरमा  कमी करण्यासाठी विविप कायगक्रम हाती घेण्यात 
आले आहेत. अींमली पदाथग विरोपी कषेबातफे  महाविद्यालयीन स्तरािर िानेिारी २०१५ पास न 
‘ड्रि फ्री कॅम्पस’ हा पपक्रम राबि न िनिागतृी करण्याचे रकरयत्न चालु केले आहेत. तसेच 
सािगिननक ग ेर्ोत्सि, निरात्री, दहहहींडी अर्ा पत्सिाच्या िेाी अींमली पदाथग विरोपी कषेबाच्या 
ितीने िनिागतृी कायगक्रम राबविण्यात आले. तसेच िेगिेळ्या ून.िी. . सींस्थाींच्या ितीने 
व्यसनापीन इसमाींिर/मुलाींिर पपचार करण्यात येतात. तसेच २६ ि न हा अींमली पदाथग विरोपी 
हदनाननसमत्त २६ ि न त े १० िुल ै असा पींपरिाडा सािरा करण्यात येतो. सदर 
पींपरिाड्यादरम्यान पुढील रकरमा े कायगक्रम घेण्यात आले. अींमली पदाथग ि त्याींचे दषुपकर ाम 
याबाबत विद्याथाांना माहहती दे े, कफल्म दाखवि े, माहहती,  चचागसत्र, हॅन्डबील िा्प ि 
सभींती पोस््सगचे रकरदर्गन कर े. तसेच रकरचार फेऱ्या, मॅरेथॉन, मोहल्ला कसम्ी, पब्लीक सम्ीींग 
घेण्यात येतात.  
(४) लाग  नाही. 

___________ 
  

चाांदरू रेल्वे (जि.अमरावती) येर्ील बसस्र्ानि पररसरात अवैध  
प्रवासी वाहतुि मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याबाबत 

  

(७)  ८८८६९ (१४-०८-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), श्री.नसीम खान 
(चाांददवली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाींद र रेल्िे (जि.अमरािती) येथील बसस्थानक पकरसरात अिैप रकरिासी िाहतकु मोठ्या 
रकरमा ािर होत असल्याचे माहे ूवरकरल, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पक्त रकरकर ी सींबींचपत पोलीस स््ेर्न याींना दरुध्िनीिरुन तसेच लेखी 
पत्राद्िारे सुचचत करुनही अद्यापही पचचत कायगिाही करण्यात येत नसल्याने 
म.रा.प.महामींडााचे मोठे आचथगक नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, अिैप रकरिासी िाहतुकीमाेु ये-िा कर ा-या िाहनपारक ि रकरिार्ाींची हो ारी  
गैरसोय ्ााण्याबाबत र्ासनाने को ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०५-२०१८) : (१) नाही. 
(२) पोलीस स््ेर्न, चाींद र रेल्िे येथे श्री.विरेंद्र िगताप, मा.वि.स.स. याींनी हदनाींक २१.१२.२०१६ 
रोिी चाींद र रेल्िे बस स्थानक पकरसरात अिैप रकरिासी िाहत क बींद करण्याबाबत पत्र हदल े
होते.  त्या अनषुींगाने पो.स््े. चाींद र रेल्िे माफग त मो्ार िाहन कायद्यान्िये ूक   ७२० केसेस 
करुन ूक   रु. ७८,७००/- इतका दींड िस ल करण्यात आला होता. 
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(३) अिैप रकरिासी िाहत क करताींना िाहन समा न आल्यास त्याचेिर रकरचसलत मो्ार िाहन 
कायद्यारकरमा े कारिाई करण्यात येते. 
(४) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मैत्रये फायनान्स िां पनीन ेगुांतवणुिदाराांची िेलेली फसवणुि 
  

(८)  ९२०१७ (०४-०९-२०१७).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), डॉ.आसशर् देशमखु (िाटोल), 
श्रीमती सीमाताई दहरे (नासशि पजश्चम), श्री.गोवधमन शमाम (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मैत्रेय फायनान्स कीं पनीने अनेक गुींति कुदाराींची फसि ुक केली अस न मतै्रैय कीं पनी, 
कीं पनीचे सींचालक ि इतर सींचालींकाींविरुद्ध आचथगक फसि ुकीचा गुन्हा अमरािती जिल््याच्या 
पोलीस स््ेर्न येथे माहे फेब्रुिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान दाखल झाला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच, पाचोरा (जि.िागाींि) र्हरासह तालकु्यातील असींख्य ठेिीदाराींनी मतै्रेय 
सजव्हगसेसमध्ये गुींति  क केली अस न याबाबतची तक्रार स्थाननक पोलीसाींत माहे ि न, २०१७ 
मध्ये िा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अमरािती आचथगक गुन्हे र्ाखा याींनी पाहील्या ्प्प्यातील विविप हठका ची ४७ 
को्ी रुपयाींची स्थािर मालमत्ता िप्त केली अस न त्यासींदभागतील कायगिाहीचा अहिाल 
अमराितीच्या ूस.डी.ूम. याींनी र्ासनाकड़ े पाठविला अस न सदरह  मालमत्तेची विल्हेिा् 
लािण्याचा रकरस्ताि र्ास ाकड ेरकरलींबबत  आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास इस्क्रो खात्यािरील रक्कम रकरपान्यक्रमाने ठेिीदाराींना देण्यासाठी चार सदस्याींची 
ससमती स्थापन केली अस न मतै्रयेाच्या सींचालकाींची िागाि येथील समाकत विक्रीस मुींबई 
पोलीसाींनी हरकत घेतल्याने मतै्रेयच्या गुींति कुदाराींना परतािा समा ेस विलींब होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यारकरकर ाची सखोल चौकर्ी करून त्यानषुींगाने सदरह  कीं पनी, कीं पनीचे 
सींचालक ि इतर याींच्यािर कारिाई करण्याबाबत तसेच गुींति  कदाराींचे पैसे परत 
समाण्याबाबत को ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सदर रकरकर ी सस्ी कोतिाली पोलीस स््ेर्न, अमरािती र्हर येथे गु.र.क्र. १०५/२०१६, 
भा.दीं.वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, १२०(ब) सह कलम ३ ि ४ महाराषर ठेिीदाराींच्या (वित्तीय 
सींस्थाींमपील) हहतसींबींपाचे सींरषेब  अचपननयम, १९९९ अन्िये गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. 
(२) हे अींर्तः खरे आहे. 
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     सदर रकरकर ी सन २०१६ मध्ये िागाि जिल््यात पुढीलरकरमा े २ गुन्हे दाखल आहेत. 
१) जिल्हापेठ पोलीस स््ेर्न, िागाि येथे गु.र.क्र. १६५/२०१६, भा.दीं.वि. कलम ४०६, ४२०, 
३४ सह कलम ३, ४ ि ५ महाराषर ठेिीदाराींच्या (वित्तीय सींस्थाींमपील) हहतसींबींपाचे सींरषेब  
अचपननयम, १९९९ अन्िये ि २) भुसािा पोलीस स््ेर्न येथ े गु.र.क्र. ९१/२०१६, भा.दीं.वि. 
कलम ४०६, ४२०, ४६८, ४७१, ४२७, ३४ अन्िये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नमदु २ 
गुन्हे तपासापीन आहेत. 
(३) हे खरे नाही. सदर रकरकर ी  जिल्हाचपकारी, अमरािती याींचेकडुन र्ासनास मालमत्ता 
िप्त करण्याबाबतचा रकरस्ताि रकराप्त झाललेा आहे. मतै्रेय गु्रप ऑफ कीं पनीच्या िप्त केलले्या 
मालमत्ता र्ासन स्तरािरुन हदनाींक २९.११.२०१७ ि हदनाींक ०७.०४.२०१८ च्या अचपसचुनेन्िये 
सींरक्षषेबत करण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) ि (५) मैत्रेय गु्रप ऑफ कीं पनीच्या विरुध्द राज्यभरात दाखल झालेल्या गुन््याींमध्ये 
गुींति कुदाराींची सींख्या ि त्याींनी गुींतिलेली रक्कम तसेच गुन््याींच्या तपासामध्ये ससुतु्रता 
राहण्याच्या दृष्ीने राज्यस्तरािर अपर पोलीस महासींचालक, म. रा. मुींबई याींचे अध्यषेबतखेाली 
सींननयींत्र  ससमती स्थापन करण्यात आली आहे. 
     तसेच, सदर रकरकर ाची व्याप्ती ि गुींति कुदाराींना त्याींच्या ठेिी परत करण्याच्या दृष्ीने 
सदर रकरकर ामध्ये सषेबम रकराचपकारी म्ह ुन पपजिल्हाचपकारी (सामान्य रकरर्ासन), मुींबई 
पपनगर, मुींबई याींची नेम कु केलेली आहे. रकरस्तुत रकरकर ी त्याींचेमाफग त महाराषर ठेिीदाराींच्या 
(वित्तीय सींस्थाींमपील) हहतसींबींपाचे सींरषेब  अचपननयम, १९९९ अन्िये पुढील आिश्यक 
कायगिाही करण्यात येत आहे. 
(६) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

आष्ट्टी पेपर समल (ता.चामोशी, जि.गडधचरोली) येर्े आग लागल्याबाबत 
  

(९)  ९३७६४ (०४-०९-२०१७).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आष्ी पेपर समल (ता.चामोर्ी, जि.गडचचरोली) येथे हदनाींक १३ माचग, २०१७ रोिी िा 
त्यासमुारास, आग लागली असता आग विझविण्यासाठी कमगचाऱ् याींनी पाि घेतली मात्र 
पपजस्थत अचपकाऱ् यानी आग विझि  हदली नाही याबाबत सींचालक ि अचपकाऱ् याींविरोपात 
पोसलस स््ेर्न आष्ी येथे तक्रार दाखल करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, र्ा ग् सककग ् माेु आग लागल्याचे चचत्र ननमाग  करून तसा देखािा सींचालक 
मींडा ि अचपकाऱ् याींनी तयार केला ि तर्ी तक्रारही दाखल केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) बिाि अलायन्स इन्र्रुन्स कीं पनीच्या तपासात सदर आग र्ा ग्-सककग ्माेु लागलेली नाही, 
असा अहिाल हदला असतानाही पोलीस पपविभागीय अचपकारी ि िीि वितर  कीं पनीच्या 
अचपकाऱ् याींनी पेपर समलच्या अचपकाऱ् याींना िाचविण्यासाठी त्याींच्यार्ी सींगनमत करून या 
रकरकर ात र्ासनाची हदर्ाभ ल केललेी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत दोषीींना र्ासन करून कामगाराींना न्याय देण्याबाबतचे पत्र 
मा.मुख्यमींत्री, मा कामगार मींत्री याींना हदनाींक २३ माचग, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास देि न सुद्धा 
अद्यापपयांत कायगिाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, चकुीच्या पद्धतीने र्ासनास माहहती देि न दोषीींना िाचवि ाऱ् या अचपकाऱ् याींिर 
ि आग रकरकर ी दोषी सींचालक, िनरल मॅनेिर सह सींबींचपत दोषी अचपकाऱ् याींिर तात्काा 
गुन्हे दाखल करून कामगाराींना न्याय देण्याबाबत र्ासनाने को ती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (१७-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
पल् सदर आगीबाबत रकरो-क्लेम कीं पनीने सव्हे करून बिाि ॲलायन्स इन्श्युरन्स कीं पनीला 
अींतरीम अहिाल हदला अस न पेपर समलला लागलेली आग ही र्ॉ ग्सककग ् होि न लागली 
असल्याचे नम द केले आहे. 
(४) ि (५) मा. लोकरकरनतननपीींनी हदनाींक २३ माचग, २०१७ रोिी पत्र हदले आहे.     
     हदनाींक २६ माचग, २०१७ रोिी भारतीय कामगार युननयनचे महासचचि याींच्या तोंडी 
तक्रारीिरुन श्री. रािुकुमार मेंहदीरत्ता, िय ५० िषे , महारकरबींपक ि र्ाखा रकरमुख ि श्री. अिय 
बाबुराि दरुगकर, िय ५२ िषे, रकरबींपक मानि सींस्थान विभाग, याींचे विरुध्द 
कतगव्यात,िबाबदारीत, ननषकाािीप ा ि हलगिीप ा केल्यािरुन भादवि  ४३/२०१७ मपील 
 कलम २८५, ३४ अन्िये  पोस््े आष्ी  येथे क्र. गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर 
गुन््याचा तपास प  ग करुन मा. रकरथम शे्र ी न्यायालय, चामोर्ी येथे दोषारोप पत्र दाखल केले 
आहे. 
(६) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

घाटिोपर (पूवम) येर्ील रािावाडी रुग्णालयाची झालेली दरुवस्र्ा 
  

(१०)  ९६०८२ (०२-०१-२०१८).   श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई पपनगरातील घा्कोपर (प िग) येथील रािािाडी रु ालयाच्या इमारतीचे छत हदनाींक 
२८ ऑगस््, २०१७ रोिी िा त्या समुारास कोसाले अस न त्या इमारतीची दरुिस्था झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रु ालय इतरत्र स्थलाींतर करण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने को ती पपाययोिना 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ?  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१८) : (१) रािािाडी रु ालयातील इमारतीचे छत कोसाल े
नस न, काही कषेबातील छताचे प्लास््र सलै झाले होते. 
     सदर रकरकर ाचे गाींभीयग लषेबात घेऊन, रकराथसमक स्िरुपाचा पपाय म्ह  न ि को त्याही 
रकरकारची दघुग् ना होऊ नये म्ह  न सैल झालेले प्लास््र तातडीने पाड न घेण्यात आल ेआहे. 
(२) ि (३) रािािाडी रु ालयाच्या सिग इमारतीींचे सन २०१४ मध्ये मे. रे कुा कन्सल् ी्ं् 
याींचेमाफग त सींरचनात्मक लेखापरीषेब  करुन घेण्यात आले अस न, सदर अहिालात इमारत 
स्थलाींतर करण्याबाबत नम द करण्यात आलेले नाही. 
     सदर रु ालयातील मखु्य इमारतीतील दोन कषेबाींची दरुुस्ती माहे ि न २०१६ मध्ये प  ग 
झाली अस न, मुख्य इमारत (तामिला + २) इमारतीच्या दरुुस्तीसाठी महानगरपासलकेमाफग त 
ननविदा मागविण्यात आल्या आहेत. 
     तसेच, सदर रु ालयाची रकरर्ासकीय इमारत ि मखु्य इमारत (तामिला + ४) च्या 
दरुुस्तीसाठी अींदािपत्रक तयार करण्यात आले अस न, याबाबतची पुढील कायगिाही 
महानगरपासलकेमाफग त सरुु आहे. 

___________ 
  

नागपूर शहरातील वदृ्ध मदहलेची झालेली फसवणूि  
  

(११)  ९७०५४ (०६-०१-२०१८).   डॉ.समसलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागप र र्हरातील मोतीबा येथील ८२ िषीय श्रीमती विठाबाई सोमकुिर याींचा रुपये दीड 
को्ीींचा बाबुलखेडा जस्थत भुखींड श्री.पत्तम सहारे याने दयु्यम पपननबींपक याींच्या सहाय्याने 
रुपये ११ हिारात घेऊन फसि  क केल्याची माहहती माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, श्रीमती विठाबाई सोमकुिर याींनी नागप र जस्थत ूसआय्ी रकरापीकर ाला तक्रार 
केली आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रकरकर ात नागप र र्हरातील कुख्यात बबल्डर याींचाही समािेर् आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, श्री.पत्तम सहारे, श्री.नरेर् मींडल याींनी िधृ्द महीला ि अपींग मलुाची फसि  क 
केल्यारकरकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीत काय आढा न आले ि तद्नसुार सदर रकरकर ातील दोषीींिर को ती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
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     अिगदार विठाबाई ताुर्ीराम सोमकुिर, नागप र याींनी पत्तम रकरकार् सहारे ि नरेर् मींडा 
याींचे विरुध्द “माझी फसि  क करुन माझा भ खींड अिैपकरत्या विक्री कर ेबाबत.” अर्ा 
विषयाचा अिग ूस.आय.्ी.कड ेकेला आहे. त्याचा आिक क्र.१३०१/२०१७, हद.२२/०१/२०१७ असा 
आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) अिगदार याींचा मलुगा आहदनाथ ताुर्ीराम सोमकुिर, पत्तम सहारे ि नरेर् मींडल 
याींचा िबाब नोंदविण्यात आला आहे. 
     चौकर्ीिरुन असे हदस न येते की, अिगदार याींनी गैरअिगदार पत्तम सहारे याींना त्याींचा 
नम द प्लॉ् विकला होता ि या व्यिहाराचे पुढील तारखेचा चेक सहारे याींनी अिगदार याींना 
हदला होता परींत ु नम द पुढील तारखेच्या चेकची तारीख येण्याच्या अगोदरच अिगदार याींनी 
सदरचा प्लॉ् त्रयस्थ व्यक्तीला विकल्याचा व्यिहार केल्याच े सहारे याींना माहहती झाल्याने 
त्याींनी अिगदार याींना हदलेल्या पुढील तारखेच्या चेकची रक्कम थाींबविली ि यािरुनच त्याींच्यात 
िाद सुरु झाला आहे. करीता सदर रकरकर  रकरथमदर्गनी हदिा ीबाब असल्याने ननकाली 
काढण्यात आले ि तसे अिगदार याींना पो. स््े. मानकाप र िािक क्र.४०/२०१८, हदनाींक 
७/१/२०१८ अन्िये लेखी स चना पत्र पाठविण्यात आले. 
(६) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

वारणानगर (जि.िोल्हापूर) व बेर्लेहेमनगर (जि.साांगली) येर् ेपोलीसाांनी  
टािलेल्या छाप्यातील रक्िमेचा पोलीसाांनी िेलेला अपहार 

  

(१२)  ९७१५० (०६-०१-२०१८).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िार ानगर (ता.पन्हााा, जि.कोल्हाप र) येथील सर्षेबक कॉलनीतील फ्लॅ्िर पोलीसाींनी 
तसेच बेथेलहेमनगर (जि.साींगली) येथे पोलीसाींनी ्ाकलेल्या पाडीतील रक्कमेचा अपहार 
केल्यारकरकर ी दोन्ही गुन््याींचा सरुु असललेा तपास प  ग झाला आहे काय, 

(२) तसेच सदर रकरकर ातील सींबींचपत ९ आरोपीींना केव्हा ननलींबबत करण्यात आले आहे, 
(३) असल्यास, या तपासात काय आढा न आले आहे ि त्यानसुार यारकरकर ी पुढे को ती 
कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०५-२०१८) : (१), (२) ि (३) सदर रकरकर ी कोडोली पोलीस स््ेर्न 
येथे गु.र.नीं. ४८/२०१७ भा. दीं. वि. क. ४५४,३८०,१६६,१६७,१२० (ब), ४११, ३४ रकरमा े 
हद.१६/०४/२०१७ रोिी ि गु.र.नीं. ४९/२०१७ भा.दीं.वि.क. ४५४, ३८०, ४०९, १२०(ब), १६६, १६७, 
३४ दोन गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. 
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     सदर दोन गुन््यात ७ लोकसिेक आरोपी अस न त्याींच्याविरुद्ध मा. न्यायालयात 
दोषारोपत्र दाखल करण्यात आल े आहे. सदर ७ लोकसिेक आरोपीींना हद.१८/०४/२०१७ रोिी 
ननलींबबत करण्यात आलेले आहे. रकरकर ाचा पुढील तपास सीआरपीसी कलम १७३(८) रकरमा े 
सुरु आहे. 
(४) विलींब झालेला नाही. 

___________ 
  
ठाणे शहरातील शाळा महाववद्यालयाच्या पररसरात अांमली पदार्ाांची ववक्री होत असल्याबाबत 

  

(१३)  ९७१६९ (०६-०१-२०१८).   श्री.सभुार् उफम  पांडडतशेठ पाटील (असलबाग), श्री.मांगेश 
िुडाळिर (िुलाम), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा), श्रीमती 
मननर्ा चौधरी (ददहसर), श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), 
श्री.किसन िर्ोरे (मुरबाड), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवम), श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :  
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठा े जिल््यातील ठा े र्हरातील र्ााा-महाविद्यालयाच्या पकरसरात अफ , गाींिा, ूमडी 
अर्ा अींमली पदाथाांची खुलेआम विक्री करण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठा े र्हरात हुक्का पालगर आ   पोप् पानात न मादक पदाथाांची विक्री पान 
्पऱ् याींिर केली िात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  पकरसरातील मुलाींच्या पालकाींनी   स्थाननक लोकरकरनतननपीींच्या माफग त  िकरषठ 
पोलीस ननकरषेबक, चचतासर पोलीस ठा े याींच्याकड े “ आमच्या मुलाींना या व्यसनाच्या 
विाख्यात न बाहेर काढा” अर्ी विनींती  िारींिार लखेी पत्राव्दारे केल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, 
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्गनास आली आहे , हे ही खरे आहे   
(४) असल्यास, र्ासनाने अींमली पदाथाांची विक्री कर ा-या सींबींपीत दोषीींिर अद्यापपयांत 
को ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) स्थाननक नगरसेविका याींनी हद.०२.०५.२०१७ रोिी “चचतासर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील 
बाईकसग, मद्यवप ि अींमली पदाथग सेिन कर ाऱ्याींच्या िाढत्या रकरादुगभािाबाबत” नागकरकाींच्या 
अिागसह पाठविलले्या पत्रात पोलीस बी् मार्गल गस्त िाढिुन तथेील हातगाड्या ि बेकायदेर्ीर 
अनतक्रम  ह्विण्याबाबत सींबींचपताींना ननदेर् व्हािेत अर्ी विनींती लखेी केलेली होती. 
   त्यानुसार चचतासर पोलीस ठाण्याच्या सिग बब्मार्गलना तसेच गुन्हे रकरक्ीकर  
पथकातील अचपकारी कमगचाऱ्याींना गस्त करुन गस्ती दरम्यान आढा ाऱ्या बाईकसगना 
ह्कण्याची आ   त्याींना न थाींबण्याची समि हदली आहे. तसेच समि देऊन न ऐक ाऱ्या 
बाईकसगिर योय ती कारिाई केली िात अस न ती कारिाई ननींरतर चाल  आहे. 
   तसेच आिश्यक हठका ी ननिासी सींकुलाींच्या मदतीने CCTV कॅमेरा कायागजन्ित करण्यात 
आले अस न त्यातील CCTV फु्ेि िेाोिेाी तपासले िाते. 
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(४) चचतासर पोलीस ठा े ि अींमली पदाथग विरोपी पथक, ठा े र्हर याींनी चचतासर पोलीस 
ठाण्याच्या हद्दीतील लोकपुरम पजब्लक स्कुलच्या गे्च्या बािुला ्परी समोर, ठा े येथे 
हद.२३.९.२०१७ रोिी केलले्या सींयकु्त कारिाईत 
     १)  िरु  सनुनल गुप्त,े   
     २) अलोक रकरवि कुमार र्माग,  
     ३) मोहींमद सादीक अब्दलु अिीि फुगािाला,  
     ४) सािीद रमिान खान, याींच्याकड न ७० गॅ्रम कक्रस््ल पािडर हा अींमली पदाथग तसेच 
मोबाईल, मो्ार सायकल तसेच काही रोख रक्कम असा ूकु  १,८१,२००/- रुपये ककीं मतीचा 
मुद्देमाल कारिाईत िप्त करुन चचतासर पोलीस ठा े गुन्हा रजिस््र क्रमाींक II ३४/१७ अींमली 
पदाथग कायदा कलम ८ (क),२२,२९ रकरमा े गुन्हा दाखल करुन पपरोक्त नम द इसमाींना अ्क 
करुन पपरोक्त गुन््याचा तपास पो.पपननरी./ NDPS पथक हे करीत आहेत. 
     तसेच ठा े पोलीस आयकु्तालय अींतगगत अींमली पदाथ ग विरोपी पथक, गुन्हे र्ाखा, ठा े 
र्हर या पथकामाफग त ि ठा े पोलीस स््ेर्न याींचे सींयकु्त मोहहमअेींतगगत र्ााा 
महाविद्यालयाचे आिुबािु पकरसरात अींमली पदाथग गाींिा, अफु, ूमडी ि इतर अींमली 
पदाथाांची विक्री िाहतकु ि साठि  क कर ा-या इसमाविरुध्द िेाोिेाी कारिाई करण्यात 
आलेली अस न िानेिारी २०१७ पास न खालीलरकरमा े गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. 

१) ठा ेनगर पोलीस स््ेर्न :  २ 
२) कासारिडिली पोलीस स््ेर्न :  २ 
३) िागाे इस््े् पोलीस स््ेर्न :  १ 
४) श्रीनगर पोलीस स््ेर्न :  १ 
५) मुींब्रा पोलीस स््ेर्न :  ३ 
६) कािा पोलीस स््ेर्न :  २ 
७) चचतासर पोलीस स््ेर्न :  १ 
८) ितगकनगर पोलीस स््ेर्न :  २ 
९) खडकपाडा पोलीस स््ेर्न :  १ 
१०) र्ाींतीनगर पोलीस स््ेर्न :  १ 
                  ूक    : १६ 

(५) रकरश्न पद्् ाित नाही. 
___________ 

  
राष्ट्रीय महामागम क्र. ६ नाांदरुा येर्ील (जि.बुलढाणा) िुन्या  

बस स्टँड िवळ झालेला अपघात  
  

(१४)  ९८०८३ (०६-०१-२०१८).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राषरीय महामागग क्र. ६ नाींदरुा येथील (जि.बुलढा ा) िुन्या बस स््ँड ििा हदनाींक ८ 
सप् े्ंबर, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास श्री. दत्ता पा्ील याींच्या गाडीला माग न ये ा-या रकने 
पडक हदली असता रकचालकाींबरोबर र्ाब्दीक चकमक सुरू असताींना नाींदरुा पोलीस स््ेर्नचे 
श्री.पराग कोलत ेयाींनी श्री.दत्ता पा्ील याींना पध्द् ि अरेरािीची भाषा िापरून त्याींचेिर खो्े 
गुन्हे दाखल केल्याची तक्रार लोकरकरनतननपीनी मा.गहृराज्यमींत्री (ग्रामी ) ि जिल्हाचपकारी, 
बुलढा ा याींच्याकडे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननिेदनानुसार चौकर्ी करून सींबींचपत दोषी पोलीस कमगचा-याींिर को ती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच श्री. दत्ता पा्ील याींच्यािरील दाखल केलेले खो्े गुन्हे मागे घेण्याबाबत को ती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे.     
(२) सदर घ्नेर्ी सींबींपीत पोलीस कमगचारी पो.ना. पराग कोलत ेब.नीं.१४४३ याींची रकराथसमक 
चौकर्ी सरुु करण्यात आली आहे. तसेच नम द पोलीस कमगचारी याींना कायगकारी पदािरुन 
अकायगकारी पदािर पोलीस स््ेर्न नाींद रा येथ न पोलीस मुख्यालय बुलडा ा येथे सींलन 
करण्यात आले आहे. 
(३) श्री.दत्ता पा्ील याींचे विरुध्द पोलीस स््ेर्न नाींदरुा येथे हद.८/०९/२०१७ रोिी अपराप 
क्र.४२८/१७ कलम ३५३, ३३२, २९४, ५०४, ५०६, ३४ भादवि रकरमा े दाखल अस न गुन््याच े
तपासात सबा पुरािे समा न आल्याने त्याींचे ि इतर आरोपी विरुध्द दोषारोपपत्र तयार करुन 
वि.न्यायालयात सस.सी.क्र.१४१/१७ हदनाींक २२/११/२०१७ नुसार दाखल करण्यात आलेले अस न 
सद्यजस्थतीत गुन्हा न्यायरकरविष् आहे. 
(४) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नासशि शहरात मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या सोनसाखळी चोरीच्या घटना 
  

(१५)  ९८३८७ (०६-०१-२०१८).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नासर्क र्हराच्या विविप भागात हदनाींक १ िानेिारी, २०१७ त े हदनाींक १५ ऑक््ोबर, 
२०१७ या कालािपीत सुमारे ८३ सोनीं साखळ्या चोरीच्या घ्ना घडल्या अस न त्यासोबतच 
घरफोडी, ल ्मार, ख न, हा ामारी इत्यादी गुन््याींमध्येही हदिसाग  क िाढ होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सोनसाखाी चोरीच्या घ्नाींमाेु  महहला िगागत सभतीचे िातािर  ननमाग  
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)असल्यास, या रकरकर ी ककती गुन्हयाींचा तपास लागला आहे ि त्याींचेिर को त्या 
कलमाींन्िये कारिाई करण्यात आली आहे, 
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(४) असल्यास, अर्ा गुन््याींना रकरनतबींप घालण्याककरता को त्या पपाययोिना केल्या  िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०५-२०१८) : (१) नासर्क र्हरात माहे १ िानेिारी २०१६ ते १५ 
ऑक््ोबर २०१७ पयांत घडलेल्या गुन््याींचा तपर्ील 

अ.क्र. सर्षगक १ िानेिारी २०१६ त े
१५ ऑक््ोबर २०१६ 

१ िानेिारी २०१७ त े
१५ ऑक््ोबर २०१७ 

  दाखल पघड ्क्के दाखल पघड ्क्के 
०१ ख न ३२ ३१ ९७% ३२ ३० ९४% 
०२ चैन स्नॅचचींग ८४ ५१ ६१% ८० ५६ ७०% 
०३ हदिसा/रात्री 

घरफोडी 
२३० ८६ ३७% २४८ ७७ ३१% 

०४ लु्मार (इतर 
िबरी चोरी) 

१४४ ८५ ५९% ७३ ४९ ६७% 

०५ हा ामारी ९६ ९१ ९५% ६९ ६६ ९६% 
(२) सदर कालािपीमध्ये सोन साखाी चोरीचे ८० गुन्हे घडले अस न ७०% गुन्हे पघडककस 
आलेले आहेत. त्यामाेु सिगसामान्य िनतेत सभतीचे िातािर  नाही. 
(३) चैनस्नॅचच ींगचे ८० गुन्हे घडले अस न त्यापैकी ५६ गुन्हे पघडककस आलेले आहेत. सदर 
गुन््यात भा.दीं.वि.क. ३९२,३९४ ि रकरनतबींपात्मक कायदा, सी.आर.पी.सी. ११० तसेच मु.पो.का. 
कलम ५६ रकरमा े तडीपारीच्या कायगिाही करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच चेन साखाी ि इतर 
गुन््यातील चोरीतील आरोपीींविरुद्ध मोक्का अन्िये कायगिाही करण्याची दषेबता ठेिलेली आहे. 
(४) अर्ा रकरकारचे गुन्हे घडु नयेत म्ह  न, ूक विर्षे पथक तयार करण्यात आले अस न, 
त्याींचे माफग त कॉलनी पकरसर िॉचगींग पाकग , बािारपेठ तसेच ज्या हठका ी यापुिी अर्ा घ्ना 
घडलेल्या आहेत, त्या पकरसरात पेरोलीींग केली िाते. तसेच बब्मार्गल याींचेमाफग त देखील 
पकरसरात हदिसरात्र पेरोसल ींग केली िाते. तसेच िकरषठ पाताीिर गुन्हे घड ाऱ्या िेाेत 
अ्यास करुन त्यादरम्यान सींपु ग र्हरात नाकाबींदी लािली िाते. र्हरातील सराफाींची 
िेाोिेाी सम्ीींग घेिुन त्याींना चोरीचा माल विकत घेिु नये, तसेच विकण्यास आलले्या 
व्यक्तीची माहीती काविण्याबाबत सचुना हदल्या िातात.  
(५) विलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

धरमतर खाडी (ता.पेण,जि.रायगड) प्रिल्पबाधीत पेण-असलबाग  
सांघर्म ससमती सदस्याांवर असलेले खटले मागे घेण्याबाबत 

  

(१६)  ९८९३४ (०६-०१-२०१८).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), 
अॅड.आसशर् शलेार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) परमतर खाडी (ता.पे , जि.रायगड) रकरकल्पबापीत पे -असलबाग सींघषग ससमतीने 
मच्छीमाराींच्या विविप रकरलींबबत मागण्याींसाठी केलले्या आींदोलनातील ससमतीच्या 
सदस्याींविरोपात दाखल केलेले ि सध्या रकरलींबबत असलेले ख्ले काढ न ्ाकण्याची माग ी 
स्थाननक लोकरकरनतननपी याींनी माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान मा.अध्यषेब मींत्री 
मींडा पपससमती, महाराषर राज्य याींच्याकड ेननिेदनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हदनाींक ११ फेब्रुिारी, २०१४ रोिीपास न कायदेर्ीर मागागने बेमदुत आींदोलन, 
पपोष  कर ा-या आींदोलनातील ससमती सदस्याींिर पोलीसाींनी मुींबइग पोलीस अचपननयमाच्या 
तरतुदीखाली गुन्हे दाखल केले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आींदोलनात जििीत हानी ि मालमत्तेचे नकुसान झाले नसतानाही 
आींदोलकाींविरूध्द ख्ले रकरलींबबत आहेत, हे ही आहे काय, 
(४) असल्यास, पक्त रकरकर ी र्ासनाने चौकर्ी करून ससमतीच्या सदस्याींविरोपात दाखल 
केलेले ि सध्या रकरलींबबत असलेले ख्ले तातडीने मागे घेण्याबाबत को ती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०५-२०१८) : (१) ि (२) होय. 
     असलबाग पोलीस ठा े येथे अनकु्रमे गु.र.क्र. १३/२०१४, ख्ला क्र. ूससीसी १२३/२०१४ 
ि गु.र.क्र.२२/२०१४, ख्ला क्र. १४७/२०१४ रकरमा े दाखल आहेत. 
(३) ि (४) असलबाग पोलीस ठा े येथील गु.र.क्र. १३/२०१४, ख्ला क्र.ूससीसी १२३/२०१४ हे 
रकरकर  मा.न्यायालयात न हद. १४.१०.२०१५ रोिी मागे घेण्यात आले आहे. तसेच असलबाग 
पोलीस ठा े येथील गु.र.क्र.२२/२०१४, ख्ला क्र. १४७/२०१४ हे रकरकर , गहृ विभाग, र्ासन 
नन गय क्र. पीआर -०५१६/ रकर.क्र.१०६/विर्ा-२, हद. ३०.८.२०१६ अन्िये फौिदारी रकरकक्रया 
सींहहता, १९७३ चे कलम ३२१ नुसार रािकीय ि सामाजिक आींदोलनातील ख्ले मागे 
घेण्याबाबत गठीत करण्यात आलेल्या मींबत्रमींडा पपससमतीच्या हद. १५.२.२०१८ रोिीच्या 
बैठकीत नन गयाथग ठेिण्यात आले असता, ससमतीने त्यािर, गुन्हा मागे घेण्यासाठी को्ागची 
अनमुती मागािी, असा नन गय हदला आहे. 
(५) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

अिोला शहरातील डाबिी रोड येर्ील पोलीस ठाण्यातील मदहला पोलीस उपननरीक्षिान े 
ववनयभांग प्रिरणी तक्रार नोंदववण्यास ददलेला निार  

(१७)  ९९४९७ (०६-०१-२०१८).   श्री.हररर् वपांपळे (मुनत मिापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला र्हरातील डाबकी रोड पोलीस ठाण्यात हदनाींक १७ माचग, २०१७ रोिी िा 
त्यासमुारास विनयभींग रकरकर ी तक्रार नोंदविण्यास नकार हदल्याने सदर पोलीस स््ेर्नच्या 
महहला पोलीस पपननरीषेबकािर मा.न्यायालयाने गुन्हा नोंदविण्याचे आदेर् हदले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर महहला पपननरीषेबकािर र्ासनामाफग त गुन्हा नोंद करुन पुढे को ती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
     अकोला र्हरातील डाबकी रोड पोलीस स््ेर्न मपील ूका महहला पोलीस पप 
ननकरषेबकािर मा.विर्षे न्यायालयाने गुन्हा नोंदविण्याचे आदेर् हदले आहे. 
(२) सदर रकरकर ी सींबींपीत महहला पप ननकरषेबकािर अप.क्र.२३९/१७ कलम १६६(ब) भादींवि 
अन्िये हद. २९/८/२०१७ रोिी गुन्हा नोंदविण्यात आला. 
     पप ननकरषेबकासींदभागतील गुन््यात चार साक्षषेबदार तपासण्यात आले आहेत. गुन्हा पोलीस 
तपासािर आहे. 
(३) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

 नागपूर शहरातील िमाल चौि येर्े एिा मलुाची झालेली हत्या 
  

(१८)  ९९९७३ (०६-०१-२०१८).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागप र र्हरातील कमाल चौक येथ े गौरि हेमराि दरिाड े ्या मलुाचा भगिानदास 
भय्यालाल पाली ि त्याचा मुलगा ि इतर साथीदार याींनी हदनाींक ५ िानेिारी, २०१७ रोिी िा 
त्यासमुारास हत्या केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गौरि हेमराि दरिाड े या मलुाची हत्या  झाली असल्यास त्याबाबत त्याची 
आई श्रीमती सींचगता दरिाडे याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना मोक्का लािण्यासींदभागत ननिेदन हदले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.मुख्यमींत्री कायागलय नागप र याींनी मा. पोलीस आयकु्त नागप र याींना हदनाींक 
४ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास भगिानदास पाली याींचे महानगरपासलकेच्या 
समािभिनाच्या समोरील फु्पाथिर असलेल्या पा ीपुरीचे ठेल े ह्विण्यासींदभागत पत्र हदल,े 
आहे हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आिपयगत तेथील दकुाने ह्विण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, गौरि हेमराि दरिाड े या मलुाची हत्या कर ाऱ्यास अ्क करण्याबाबत ि 
भगिानदास पाली याींचे पा ीपुरीचे ठेले ह्विण्यासींदभागत को ती कायगिाही करण्यात आली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०५-२०१८) :१) हे खरे आहे. 
     गुनगुन िनरल स््ोअसग ििा हद.५/१/२०१७ रोिी आरोपी रित पाली ि इतर ६ 
साथीदाराींनी गौरि दरिाडे ि असभिीत काींबाे याींना गींभीर िखमी करुन िीिे मारण्याचा 
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रकरयत्न केल्याने पोलीस स््ेर्न पाचपािली येथे अप.क्र.११/१७ क्र.३०७, १४३, १४७, १४८, १४९, 
१०९ भादींवि अन्िये गुन्हा दाखल करण्यात आला. पपचारा दरम्यान गौरि दरिाड ेयाींचा मतृ्य  
झाल्याने नम द गुन््यात कलम ३०२ भादींवि रकरमा े िाढ करण्यात आली. 
(२) हे खरे आहे. 
     मोका कायद्याचे तरत दीनसुार सदर गुन्हा मोका कायद्याच्या अींतगगत येत नसल्याने 
मोका कायदा अींतगगत कायगिाही करण्यात आली नाही. तसे श्रीमती सींचगता दरिाड े याींना 
काविण्यात आले आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) ि (५) सदर अनतक्रम े महापासलका हद्दीत असल्याने आयुक्त, महानगरपासलका, नागप र 
याींना पोलीसाींमाफग त पत्रव्यिहार करण्यात आला आहे. तसेच कमाल चौक समािभिन ििाील 
भगिानदास पाली याींचे तसेच कमाल चौक ििाील समािभिन फु्पाथिरील पा ीपुरीचे ठेले 
ह्विण्यासींदभागत महाराषर पोलीस कायदा कलम १०२, ११७ अन्िये कारिाई करण्यात आली 
आहे. 
     सबा पुराव्याींननर्ी आरोपीताींविरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आल े
आहे. गुन्हा न्यायरकरविषठ आहे. 
(६) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  
शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय व जिल्हा सामान्य रुग्णालय अिोला (जि.अिोला) येर्ील 

इमारत दरुुस्ती दाखवून बनावट बबलाच्या आधारे गैरव्यवहार िेल्याबाबत 
  

(१९)  १०११८३ (०६-०१-२०१८).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि जिल्हा सामान्य रु ालय अकोला (जि.अकोला) 
येथील इमारत दरुुस्तीबाबतचे काम दाखि न बनाि् बबलाच्या आपारे गैरव्यिहार केल्याची 
तक्रार हदनाींक ११ फेब्रुिारी, २०१४ रोिी िा त्यासुमारास ला सस्ी कोतिाली पोलीस स््ेर्न 
अकोला येथे स्थाननक लोकरकरतीननपी याींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तक्रारीच्या अनुषींगाने अपीषेबक असभयींता सा.बाीं.मींडा याींनी नेमलले्या ूक 
सदस्य ससमतीने, चौकर्ी अहिालात गैररकरकार झाल्याचे जिल्हा पोलीस अपीषेबक अकोला याींना 
काविल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ी अहिालाच्या अनषुींगाने को ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
     अिगदार श्री.गिानन गोपााराि पुडकर, आसेगाींि बािार, ता.अकोल, जि.अकोला याींनी 
सािगिननक बाींपकाम खात्याच्या असभयींत्याींनी काहीच काम न करता ूस.डी.आर. दरुुस्ती 
अींतगगत अींदािे ४,८५,७५०/- ची रक्कम काढुन सींगनमताने खो्े दस्तऐिि करुन र्ासनाच्या 
पैर्ाची अफरातफर केल्याबाबत अिग दाखल केला आहे. 
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(२) तक्रारीच्या अनषुींगाने अपीषेबक असभयींता, सा.बाीं. मींडा अकोला याींनी चौकर्ी करुन 
अहिाल सादर करण्याकरीता असभयींता, मागग रकरकल्प विभाग, अकोला याींची ननयुक्ती केली 
आहे. अपीषेबक असभयींता, सा.बाीं.मींडा, अकोला याींच्या हद.२४/११/२०१४ च्या पत्रान्िये 
तक्रारकत्यागची तक्रार िस्तसु्थीतीस परुन नाही तसेच तक्रारीत तथयाींर् हदस न येत नाही अस े
काविल ेआहे.     
(३) पपरोक्त िस्तुजस्थती लषेबात घेऊन तक्रार अिग पोलीस ठा े स्थरािर नस्तीबींद करण्यात 
आला आहे. 
(४) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पनवेल िवळील उरण-िेएनपीटी मागामवरील धचांचपाड गावाच्या हद्दीतील  
नवीन पुलाचा लोखांडी सळयाांचा साांगाडा िोसळून झालेली दघुमटना 

  

(२०)  १०१९८८ (०६-०१-२०१८).   श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा 
माजिवडा), श्री.शाांताराम मोरे (सभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनिेल ििाील पर -िेूनपी्ी मागागिरील चचींचपाड गािाच्या हद्दीतील काम सरुु 
असलेल्या निीन पुलाच्या लोखींडी सळ्याींचा साींगाडा हदनाींक १ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी िा त्या 
सुमारास कोसाल्याने पाच कामगार गींभीर िखमी झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रकरकर ी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे ननषकषग काय आहेत ि िखमी 
झालेल्या कामगाराींना आचथगक मदत देण्याबाबत तसेच ठेकेदारािर कारिाई करण्याबाबत 
को ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
     सदर रकरकर ामध्ये िखमी कामगाराींची सींख्या ४ आहे. 
(२) सदर रकरकर ाबाबत चौकर्ी करुन कॉन्रॅक््र ि सपुरिायझर याींनी ननषकाािीप े 
कामगाराींच्या जििीताला पोका पोहोचेल असे ितगन केल्याने पनिेल र्हर पोलीस ठा े गुन्हा 
रजि. नीं.३५३/२०१७ भादींवि कलम ३३७, ३३८, ३४ रकरमा े गुन्हा दाखल करुन कारिाई करण्यात 
आली आहे. 
(३) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िै.नारायण मघेािी लोखांड ेमहाराष्ट्र श्रम ववज्ञान सांस्र्ा, मुांबई येर्ील  
सल्लागार मांडळाच ेमागील १५ वर्ाांपासून गठन िेले नसल् याबाबत 

  

(२१)  १०२७०४ (१२-०२-२०१८).   श्री.बसवराि पाटील (औसा) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कै.नाराय  मेघािी लोखींड े महाराषर श्रम विज्ान सींस्था, मुींबई येथे सल्लागार मींडााचे 
गठन कर े अननिायग आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील १५ िषाांपास न सदर सल्लागार मींडााच ेगठन करण्यात आलेले नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सल्लागार मींडााचे गठन न झाल्याबाबत सींबींचपताविरुद्ध को ती कारिाई 
करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (११-०५-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
     प िीच्या महाराषर विद्यापीठ अचपननयम, १९९४ नुसार सल्लागार मींडा गठन करण्याची 
तरत द होती.  त्याअनषुींगाने सींस्थेककरता याप िी सल्लागार मींडााचे गठन करण्यात आले 
होते.  तथावप, १९९४ नींतर सदर मींडााची पुनरगचना झालेली नाही, अर्ी िस्तुजस्थती आहे. 
       तथावप, सध्याच्या महाराषर सािगिननक विद्यापीठ अचपननयम,२०१६ अन्िये याप िीचा 
महाराषर विद्यापीठ अचपननयम,१९९४ ननरससत केला आहे. सध्या अजस्तिात असलेल्या 
महाराषर सािगिननक विद्यापीठ अचपननयम, २०१६ मध्ये सल्लागार मींडा गहठत करण्याची 
तरत द नाही. 
(३) रकरश्न पद्् ाित नाही. 
(४) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

वणी (जि.यवतमाळ) येर्ील ग्रासमण रुग्णालयात प्रसुती झालेल्या  
एिा मदहलेच्या बाळाचे अपहरण झाल्याबाबत 

(२२)  १०३२८६ (०६-०१-२०१८).   श्री.सांजिवरेड्डी बोदिुरवार (वणी), डॉ.अशोि उईिे 
(राळेगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ि ी (जि.यितमाा) येथील ग्रासम  रु ालयात रकरसुती झालले्या ूका महहलेच्या २ 
हदिसाच्या बाााचे अपहर  हदनाींक ८ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास ग ेर् िाघमारे ि 
श्रीकाींत चनुारकर याींनी केल्याची घ्ना ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास या रकरकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,चौकर्ीत काय आढा न आले ि 
तद्नुसार सींबपीत दोषीींिर को ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) श्रीमती नुसरत िबीन गफ्फार र्ेख िय २३ िषग रा.हहींग घा्, ह. मु. ि ी हहची हदनाींक 
७.११.२०१७ चे सकााी ७.०० िा. ग्रामी  रु ालय ि ी येथे रकरसुती होि न बाााला िन्म 
हदला. हद. ८ नोव्हेंबर २०१७ रोिी रु ालयात खािगी सफाई काम कर ारा ग ेर् ककसन 
िाघमारे याने त्याचा समत्र श्रीकाींत पोचन्ना चनुारकर, रा.ि ी याच्या मदतीने बाााचे अपहर  
केले. 
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     सदर बाा रािु रामु बदाित याींना अपत्य नसल्याने त्याींना देऊन त्या मोबदल्यात ३० 
हिार रुपये घेतले. बदाित दम्पत्ती बाााला तेलींग ाकडे नेत असताींना ि ी पोलीसाींनी त्याींना 
आसीफाबाद तेलींग ा येथे ताब्यात घेऊन बाााला सखुरुप त्याींचे आई िडीलाींचे ताब्यात हदले. 
     सदर रकरकर ी ि ी पोलीस स््ेर्न येथे गु. र. नीं.१२२०/२०१७ कलम ३६३, ३६८, ३७०, 
१२०(ब), ३४ भादींवि रकरमा े गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. 
     गुन््यात पाच आरोपीींना हद.८.११.२०१७ रोिी अ्क करण्यात आली.  सदर गुन्हा 
तपासािर आहे. 
(३) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

सहाय्यि शासिीय असभयोक्ता व अनतररक्त शासिीय असभयोक्ता 
याांना अद्यावत सॉफ्टवेअर सुववधासह लॅपटॉप देणेबाबत 

  

(२३)  १०४७४४ (१०-०४-२०१८).   श्री.ससमर मेघे (दहांगणा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दोषससध्दीचे रकरमा  िाढविण्यासाठी महाराषरातील तालुक्याचे ि जिल््याचे 
हठका ी विविप फौिदारी ि सत्र न्यायालयात सरकारच्या बाि ने रकरभाविप े बाि  माींडण्यासाठी 
सध्याचे तींत्रज्ानाचे यगुात अद्ययाितप े माहीती पपलब्प होण्याकरीता विविप कायद्याच ेग्रींथ 
ि मा. सिोच्च ि पच्च न्यायालयाच्या ननिाड्यातील सींदभागचा रकरभाविप े पपयोग 
करण्याकरीता सिग सहाय्यक सरकारी असभयोक्ता ि अनतकरक्त सरकारी असभयोक्ता याींना 
अद्ययाित सॉफ््िेअर सवुिपेसह लॅप्ॉप पुरवि ेबाबत सहायक सरकारी असभयोक्ता ि 
अनतकरक्त सरकारी असभयोक्ता याींच्या सींघ्नेने मा. मखु्यमींत्री याींना ननिेदन हदले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोषससध्दीचे रकरमा  िाढविण्याबाबत सरकारी िकीलाींना इलेक्रॉननक युगात 
अद्ययाित ठेिण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने  को ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) याबाबत माहहती ि तींत्रज्ान विभाग विभागार्ी विचारविननमय करण्यात येत आहे. 
(३) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मा.मुख्यमांत्री याांच्या हेसलिॉप्टर ला झालेला अपघात 
  

(२४)  १०४७९५ (१८-०४-२०१८).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.असमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.असमन 
पटेल (मुांबादेवी), श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण), प्रा.वर्ाम गायिवाड (धारावी), श्री.सुननल 
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िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हर्मवधमन 
सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.सांग्राम 
र्ोपटे (भोर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.मोहन फड (पार्री), 
श्री.ओमप्रिाश ऊफम  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), 
श्री.सशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) भाईंदर (जि.ठा े) येथ े हदनाींक ११ िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री  
ूका कायगक्रमासाठी गेले असता त्याींचे हेसलकॉप््र पतरविण्यात येत असताना हेसलपॅडच्या 
मागागत ूक केबल आल्याने हेसलकॉप््रची हदर्ा बदल न पतरािे लागले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर घ्नेची  तसेच, मा.मुख्यमींत्री महोदयाींच्या हेसलकॉप््र ला लात र येथे 
झालेल्या अपघाताचीही चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढा न आले ि तद्नुसार मुख्यमींत्रयाींचे हेसलकॉप््र हे िारींिार 
सींक्ात सापडत अस न, याबाबत अचपक दषेबता घेण्याची आिश्यकता असल्याने त्यादृष्ीने 
र्ासनाने को ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) अनतमहत्िाच्या व्यक्तीींच्या विमान रकरिासासाठी अचपक दषेबता घेण्याच्या दृष्ीने महाराषर 
र्ासनाने र्ासन नन गय क्र.विचासीं-१११८/रकर.क्र.१४/ २८-अ, हदनाींक २५/१/२०१८ अन्िये मागदर्गक 
तत्िे ननगगसमत केली अस न त्याअनषुींगाने अनतमहत्िाच्या ि महत्िाच्या व्यक्तीींच्या हिाई 
पड्डा ासाठी अचपक दषेबता घेण्यासाठी मापदींड ननजश्चत करण्यात आले आहेत.  
(४) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

घोडबांदर (जि.ठाणे) येर्ील िाशी एज्यूिेशन रस्टच्या अधधिाऱ्याांनी िममचाऱ्याांच्या 
भववष्ट्य ननवामह ननधीच्या रक्िमते िेलेला गैरव्यहवार 

(२५)  १०५०६५ (११-०४-२०१८).   श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घोडबींदर (जि.ठा े) येथील कार्ी ूज्य केर्न रस््च्या श्री.हकरश्चींद्र पाींड,े श्रीमती 
विियालक्ष्मी पाींडे ि श्री.कृपार्ींकर समश्रा या तीन अचपकाऱ्याींविरुध्द भविषय ननिागह ननपी 
कायागलयाने कमगचाऱ्याींच्या पगारात न घेतलेला भविषयननिागह ननपी खात्यात िमा न करता 
ूक   ८३ हिार ४२० रुपयाींचा अपहार केल्यारकरकर ी काप रबािडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल 
केला असल्याची बाब हदनाींक १७ िानेिारी २०१८ रोिी िा त्या समुारास ननदर्गनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींस्थेमध्ये ककती कमगचारी काम करतात, ननयमानुसार सिग कमगचाऱ्याींच्या 
भविषयननिागह ननपी कापण्यात येतो का, तसेच तो र्ासनाकडे िमा करण्यात येतो का, 
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(३) असल्यास, कमगचारी िास्त अस नही कमी कमगचाऱ्याींना भविषयननिागह ननपीचा फायदा 
देण्यात ये े, पिगरीत कमगचाऱ्याींची नोंद हेत त: भविषयननिागह ननपीकरीता करण्यात न ये े, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत तपास केला आहे काय, तपासाच े ननषकषग काय आहेत ि तद्नसुार 
सींस्थाचालकाींविरुध्द को ती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.    
(२), (३) ि (४) सदर सींस्थेमध्ये ूक   ३४ कमगचारी काम करतात. त्यापैकी १४ कमगचा-याींच्या 
भविषयननिागह ननपीची रु. ८३,४२०/- इतकी रक्कम भविषयननिागह ननपी खात्यामध्ये भर ा न 
करता सदर रक्कमेचा अपहार केला म्ह ुन कापुरबािडी पोलीस स््ेर्न, ठा े र्हर येथे 
गु.र.क्र. १५/२०१८, भा. दीं. वि. कलम ४०६, ३४ अन्िये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
    नमदु गुन््यातील कार्ी ूज्य केर्न रस््च्या ३ सींचालकाींविरुध्द मा.न्यायालयात 
दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असनु सदर गुन्हा न्यायरकरविषठ आहे. 
(५) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  
वुमेन समशनरी सोसायटीने शासनाचे माझगाव (मुांबई) येर्ील भखुांड परस्पर ववक्री िेल्याबाबत 
  

(२६)  १०५०८० (०७-०४-२०१८).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माझगाींि (मुींबई) येथील र्ासनाच्या मालकीचा २ ूकर भ खींड र्ासनाने ‘िुमेन समर्नरी’ 
सोसाय्ीला सन १९९७ मध्ये भाडेपट्टय्ािर हदलेला असताींना सोसाय्ीने सन २००५ मध्ये सदर 
भ खींड हा परस्पर ‘कच्छी लोहाना ननिास गहृ रस््’ तसेच विकासक ‘गोल्ड प्लाझा’ याींनी 
र्ासनाची परिानगी न घेता विक्री केल्याची तक्रार जिल्हाचपकारी, मुींबई र्हर याींनी पोलीसात 
दाखल केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पक्त रकरकर ी सन २०१६ रोिी नोंदविलेल्या (२३२/२०१६ भायखाा पोलीस 
ठा े) गुन््याचा तपास प  ग झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, पक्त घ्नेची र्ासनाकड न चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने इतर आरोपीींना ताब्यात घेण्याबाबत र्ासनाने को ती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ?  
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर रकरकर ी भायखाा पोलीस स््ेर्न येथ े गु.र.क्र. २३२/२०१६, भा.दीं.वि. कलम ४२०, 
४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ रकरमा े दाखल गुन््याचा तपास अींनतम ्प्प्यात आहे. नमदु 
गुन््यात आरोपी मे. गोल्ड प्लाझा डवे्हलपसग याचे भागीदार ि इतर याींनी मा. पच्च 
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न्यायालयात गुन्हा रद्द हो ेकरीता कक्रमीनल अप्लीकेर्न नीं. ११७६/१६ अन्िये दाखल केली 
असुन न्यायरकरविषठ आहे. दरम्यान सदर गुन््याचा तपास सरुु ठेिािा परींतु आरोपीविरोपात 
दोषारोपपत्र दाखल करु नये अस ेमा. पच्च न्यायालयाने आदेसर्त केले आहे.  
(३) ि (४) होय. सदर गुन््यात ूकु  ८ आरोपी असुन त्याींना मा. सत्र न्यायालयाने अ्कपुिग 
िामीन मींिुर केला आहे. त्यापैकी ५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनु सध्या त े
िामीनािर मुक्त आहेत.  
(५) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पूवम पोयसर (िाांददवली, मुांबई) येर्ील झोपडपट्टीमध्ये  
गुन्हेगारीत झालेली वाढ 

  

(२७)  १०५०९० (११-०४-२०१८).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प िग पोयसर (काींहदिली, मुींबई)  येथील झोपडपट्टी भागामध्ये मोठ्या रकरमा ात गुींडचगरी 
िाढल्याचे माहे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतचे ककती गुन्हे स्थाननक पोलीस ठाण्यात दाखल झाले आहेत, 
(३) असल्यास, सदर झोपडपट्टी भागाींमध्ये गुींडाच्या काही ्ोळ्या कायगरत असल्याचेही 
ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर हठका ची गुींडचगरी कायमची बींद करण्यासाठी रकरर्ासनाने को ती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कार े  काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०५-२०१८) : (१), (२) ि (३) काींहदिली, पुिग पोयसर हा पकरसर 
रकरामुख्याने झोपडपट्टी षेबते्र असनु तेथील पकरसरात घडलेली गुन्हेगारी सींघ्ीत अथिा दोन 
ग्ाींमपील िैमनस्य इत्यादी स्िरुपाची असल्याचे ननदर्गनास आलेल ेनाही.  
     सदर पकरसरात घडलेले गुन्हे तेथील सामाजिक ि आचथगक स्तराच्या झगड्यातुन घडलेले 
आहेत. सदर कालािपीत घडलले्या गुन््याींमध्ये गुींतलले्या व्यक्तीींची पाश्िगभमुी सींघ्ीत 
गुन्हेगारी अथिा ग्ाग्ातुन पद्भिलेली गुन्हेगारी इत्यादी स्िरुपाची असल्याचे ननदर्गनास येत 
नाही. 
(४) सदर हठका ी िेाोिेाी रकरनतबींपात्मक कारिाई करण्यात येते. तसेच, पोलीस ठा े 
स्तरािरील कफरती गस्तीपथक ि िाहने, ननगरा ी पथक ि गुन्हे रकरक्ीकर  र्ाखेमाफग त 
हदिसरात्र गस्त ठेिली िाते. या पकरसरातील नागकरक, सामाजिक सींस्थाींच्या माध्यमातुन 
पोलीस िनता सींबींप िधृ्दीींगत होण्यासाठी विविप सामाजिक पपक्रम राबविले िातात. 
त्याचबरोबर मोहल्ला कसम्ी, कॉनगर सम्ीींग आयोजित केल्या िातात. 
(५) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
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महाराष्ट्र राज्यात सावमिननि ववश्वस्त िायद्याअांतगमत नोंदणी  
झालेल्या सांस्र्ाच्या नोंदण्या शासनाने रद्द िेल्याबाबत 

  

(२८)  १०५१६२ (१७-०४-२०१८).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.हर्मवधमन सपिाळ (बुलढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.असमत ववलासराव देशमुख (लातरू शहर), श्री.असमत झनि 
(ररसोड), श्री.सांग्राम र्ोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.सुननल प्रभ ू(ददांडोशी), श्री.राहूल 
िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्यात सािगिननक विश्िस्त कायद्याअींतगगत समुारे ८ लाख सींस्थाची नोंद ी 
झाली अस न ८ लाखाींपैकी सुमारे ६० हिार सींस्थाची नोंद ी र्ासनाने रद्द केल्याचे हदनाींक २४ 
डडसेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ि विर्षे करुन मुींबईतील ककती सींस्थाींची नोंद ी रद्द करण्यात 
आली आहे ि ककती सींस्थाींची नोंद ी रद्द कर े अद्याप बाकी आहे, 
(३) असल्यास, सींस्थेच्या नोंदण्या रद्द करण्याची सिगसापार  कार े काय आहेत, 
(४) असल्यास, पमागदाय आयकु्त कायागलयात, लेखा पकरषेब  अहिाल तसेच चेंि करपो ग् सादर 
कर े ि त्यािर तत्पर कारिाई करण्याच्या दृष्ी्ने, तसेच चेंि करपो ग् सादर न कर ा-या 
सींस्थाींविरुध्द, अद्याप र्ासनातफे पपाययोिना करण्याच्या दृष्ीने को ती कायगिाही करण्यात 
आली तसेच र्ासनाने या नोंद ी रद्द केलेल्या सींस्थाींना आपली बाि  माींडण्यासाठी सींपी 
देण्याबाबत ि नोंद ीचे प निगसन करण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने को ती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मुींबईतील ूक   ९४५७ सींस्थाींची नोंद ी रद्द करण्यात आली अस न, ूक   ९५१ सींस्थाींची 
नोंद ी रद्द करण्याबाबतची कायगिाही कायागजन्ित आहे. तसेच अकायगरत सींस्था रद्द 
करण्याबाबतचे स्ियींखदु बदल अिग सींख्याही रकरलींबबत विनािाद बदल अिाांमध्ये समाविष् 
आहे. 
(३) महाराषर सािगिननक विश्िस्त व्यिस्था अचपननयम १९५० मपील सुपाकरत कलम २२ (३अ) 
अन्िये नोंदण्या रद्द करण्याबाबतची कार े खालीलरकरमा े:- 
     १. विश्िस्तव्यिस्थेच्या रकरयोिनाची सींप  गप े प ती झालेली अस े, ककीं िा 
     २. विश्िस्त व्यिस्थचेे रकरयोिन बेकायदेर्ीर झालेल ेअस े, ककीं िा 
     ३. विश्िस्त व्यिस्थेची मालमत्ता नष् केल्यामाेु अथिा अन्यथा नतच्या रकरयोिनाची  
प ती कर े अर्क्य झालेले अस े, ककीं िा 
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     ४. विश्िस्त व्यिस्था रद्द करण्या योय असल्यामाेु, ती व्यक्तप े रद्द केलेली अस े, 
ककीं िा 
     ५. विश्िस्त व्यिस्थेच्या हेत  प तीसाठी विश्िस्त को तेही कायग करीत नसल्याचे आढा न 
आलेले अस े, ककीं िा 
     ६. विश्िस्ताींनी गेल्या ५ िषाांची हहर्ोबपत्रके सादर न कर े. 
(४) महाराषर सािगिननक विश्िस्त व्यिस्था अचपननयम १९५० मपील सुपाकरत कलम २२ (३अ) 
नुसार कायगिाही करण्यात आली अस न, रकरामुख्याने ज्या सींस्थाींनी/ विश्िस्ताींनी गेल्या ५ िषाांची 
हहर्ोबपत्रके सादर केलेली नाहीत अर्ा सींस्थाींची विभागननहाय माहहती पमागदाय आयुक्त 
कायागलयाचे सींकेतस्थाािर रकरससध्द करण्यात आली आहे. तसेच या यादीला ३० हदिसाींचा 
कालािपी झाल्यानींतर अकायगरत सींस्था स्ियींखुद बदल अिागद्िारे रद्द करण्याबाबतची रकरकक्रया 
करण्यात येत आहे. याबाबत िर ूखादी सींस्था कायगरत आहे असे ननदर्गनास आल्यास 
सींबींचपत विश्िस्ताींना महाराषर सािगिननक विश्िस्त व्यिस्था अचपननयम, १९५० मपील कलम 
७०, ७० ू अन्िये अपील/करव्हीिन अिग दाखल करण्याची तरत द आहे. रद्द करण्यात आलले्या 
सींस्थाींची विभागननहाय माहहती पमागदाय आयुक्त कायागलयाच ेसींकेतस्थाािर रकरससध्द करण्यात 
आली आहे. 
(५) महाराषर सािगिननक विश्िस्त व्यिस्था अचपननयम १९५० मपील सुपाकरत कलम २२ (३अ) 
अन्िये नोंदण्या रद्द करण्याबाबतची कायगिाही कार ाींच्या अनषुींगाने चाल च राहील. 

___________ 
  

पुणे येर्े एल्गार रॅलीमध्ये िमावाला धचर्ावणी देणारे भार्ण 
िरणाऱ्याांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(२९)  १०५५३९ (०६-०४-२०१८).   श्री.मोहन फड (पार्री), श्री.ओमप्रिाश ऊफम  बच्च ू िडू 
(अचलपूर), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.सशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर) :  
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पु े येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ूल्गार रॅलीमध्ये देर् द्रोहाचा ख्ल्यातील आरोपी 
पमर खासलद याींचे हदनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास भाष  झाले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, पमर खासलद ि जिनेर् मेिा ी याींच्याविरुद्ध िमािाला चचथाि ी दे े तसचे 
भडकवि ारे भाष  कर े असा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यारकरकर ी या दोघाींनाही अ्क करून को ती कारिाई केली िा करण्यात आली 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०५-२०१८) : (१) होय. परींत  सदरच े भाष  हे हदनाींक ३१ डडसेंबर, 
२०१७ रोिी झालेले आहे.    
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(२) हद.३१.१२.२०१७ रोिी ूल्गार पकरषदेमध्ये पमर खासलद ि जिनेर् मेिानी याींनी 
चचथि ीखोर भाष  केल्याबद्दल विश्रामबाग पोलीस स््ेर्न येथे गु.रु.नीं.०२/२०१८, भादींवि 
कलम १५३(अ), ५०५(१)(ब), ११७ अन्िये हद.०३.०१.२०१८ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. याबाबतचा पुढील तपास सरुु आहे.       
(३) सदर रकरकर ी दोघाींनाही अद्याप अ्क करण्यात आली नाही.       
(४) रकरश्न पद्् ाित नाही.      

___________ 
  

नागपूर येर्ील समहान प्रिल्पासाठी स्वस्त दरात वीि समळावी तसचे  
पुणे जिल््यातील पुरांदर ववमानतळाच्या िामाबाबत 

  

(३०)  १०५७१० (१८-०४-२०१८).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाव), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.राणािगिीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), 
श्री.सुरेश लाड (ििमत), श्री.किसन िर्ोरे (मुरबाड), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - 
िवठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागप र येथील समहान रकरकल्पासाठी स्िस्त दरात िीि समाािी यासाठी कायगिाही 
करण्याच्या स चना मा.मुख्यमींत्री याींनी महाराषर विमानता कीं पनीच्या (ूमूडीसी)  हदनाींक २८ 
डडसेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास झालेल्या बैठकीत हदलेल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच सदर बैठकीमध्ये पु े जिल््यातील पुरींदर विमानतााच्या कामाबाबत सुध्दा 
पाठपुरािा करािा अर्ाही सचुना हदलले्या होत्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार याबाबतीत को ता नन गय घेतला ि तद्नसुार को ती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
 (३) नागप रििाील आय.आर.बी. कीं पनी ि इतर बींद औजष क िीि कीं पन्याींत न समहान 
रकरकल्पासाठी स्िस्त स्पपागत्मक दरात िीि पपलब्पतबेाबत ि खरेदीबाबत चौकर्ी महाराषर 
विमानता विकास कीं पनीमाफग त सुरु आहे. 
       पु े जिल््यातील पुरींदर विमानतााच्या भ सींपादनास रकरर्ासकीय मान्यता रकरदान 
करण्याची कायगिाही र्ासन स्तरािर सरुु आहे. 
(४) रकरश्न पद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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नागपूरच्या डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर आांतरराष्ट्रीय ववमानतळाच्या खािगीिरणाबाबत 
  

(३१)  १०६२६२ (१८-०४-२०१८).   श्री.रािु तोडसाम (अणी), श्री.सांिय पुराम (आमगाव), 
श्री.सांतोर् दानव े(भोिरदन), प्रा.वर्ाम गायिवाड (धारावी), श्री.डड मल्लीिािूमन रेड्डी (रामटेि), 
श्रीमती मांदा म्हात्र े(बलेापूर), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य र्ासनाच्या महाराषर विमानता विकास कीं पनीतफे (ूमूडीसी) सींचालन कर ा-या 
नागप रच्या डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर आींतरराषरीय विमानतााची खािगीकर  रकरकक्रया 
िषगभरापास न सुरू असल्याचे माहे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्गनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रकरकक्रयेत पात्र ठरलले्या पाच कीं पन्यासोबत करण्यात ये ारा  करारनामा 
आ   महस ल रकरस्ताि सदरील कीं पनीतफे मींि रीसाठी राज्यर्ासनाकडे पाठविला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, ही रकरकक्रया अींनतम ्प्प्यात अस नही अद्याप महु तागची तारीख ननजश्चत झालेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरह  विमानतााचे विकास करण्याबाबत र्ासनाने को ती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
 (३) ि (४) विमानतााचा विकास करण्यासाठी विकासकाची ननिड करण्याबाबत ननविदा 
रकरकक्रया अद्याप सरुु आहे. विकासकाची ननिड झाल्यानींतर रकरत्यषेब विकासकामाींना सरुुिात 
होईल. 
(५) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  
साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठात उच्च सशक्षण घेणा-या युवतीने आत्महत्या िेल्याबाबत 

  

(३२)  १०६५६४ (१२-०४-२०१८).   श्री.वविय औटी (पारनेर), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - 
िवठेमहाांिाळ), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाव), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  सावित्रीबाई फुले पु े विद्यापीठात पच्च सर्षेब  घे ा-या कु.रेश्मा  गायकिाड 
(रा.नाराय  गव्हा , ता.पारनेर, जि.अहमदनगर) या तरु ीने वरकरयकराच्या त्रासाला कीं ्ाा न 
आत्महत्या केल्याचे हदनाींक १५ िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्या समुारास ननदर्गनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पोलीसाींनी या रकरकर ाची चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढा न आले ि त्यानसुार मयत मुलीच्या वरकरयकराला अ्क 
करून त्याच्याविरोपात को ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
   
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.        
(२) ि (३) वरकरयकराच्या त्रासाला कीं ्ाा न हदनाींक १५.०१.२०१८ रोिी सावित्रीबाई फुल े पु े 
विद्यापीठात हॉस््ेलमध्ये  ढ ीच्या सहाय्याने पींख्याला गाफास घेऊन आत्महत्या केली, हे 
खरे आहे. 
     सदर रकरकर ी हदनाींक १६.०१.२०१८ रोिी चतु:श्रुींगी पोलीस स््ेर्न येथे गु.र.नीं.२२/२०१८ 
भा.दीं.वि. कलम ३०६, ५०६, ३२३ रकरमा े ूका आरोपीविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला 
अस न, सदर गुन््यात त्याींस हदनाींक १७.०१.२०१८ रोिी अ्क करण्यात आली आहे. सदर 
गुन््याचा तपास सरुु आहे.           
(४) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र-िनामटि सीमाप्रश्न सोडववण्याबाबत 
  

(३३)  १०७११४ (११-०४-२०१८).   श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती सुमन पाटील 
(तासगाव - िवठेमहाांिाळ), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.सांिय 
पोतनीस (िसलना), श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण), श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.तुिाराम 
िाते (अणुशक्ती नगर), श्री.उल्हास पाटील (सशरोळ), डॉ.सुजित समणचेिर (हातिणांगले), 
श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.सदा सरवणिर (मादहम), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री. छगन भिुबळ (येवला) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गत ६१ िषे रकरलींबबत असललेा महाराषर कनाग् क सीमा रकरश्न तातडीने सु् ािा यासाठी 
र्ासनाने असलकडचे राज्याचे मा.महस ल मींत्री याींची समन्ियक म्ह  न ननयुक्ती केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) महाराषर-कनाग् क सीमारकरश्नी महाराषर र्ासनाने ननयुक्त केलेल्या पच्चचपकार ससमतीची 
बैठक गत २ िषागत झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याची कार े काय आहेत, 
(४) तसेच महाराषर-कनाग् क सीमारकरश्न सोडविण्यासाठी राज्य र्ासनातफे गत दोन िषागत 
केलेल्या कायगिाहीचे स्िरूप काय आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०५-२०१८) : (१) होय.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) रकरश्न पद्् ाित नाही. 
(४) महाराषर-कनाग् क सीमा रकरश्न सोडविण्यासाठी गहठत केलेल्या पच्चाचपकार ससमतीची हद.७ 
िुल,ै २०१६ रोिी स्याद्री अनतथीगहृ, मुींबई येथे महत्िप  ग बैठक सींपन्न झाली आहे.  सदर 
बैठकीत मा.सिोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दािा क्र.४/२००४ च्या सींदभागत घेतलेल्या 
नन गयानसुार (अ) विर्षे समपुदेर्ी श्री.विनोद बोबड े याींच्या ननपनामाेु त्याींच्या िागी 
हद.०७/०७/२०१६ च्या आदेर्ान्िये ॲड.अरविींद दातार याींची “विर्षे समुपदेर्ी” म्ह  न ननयुक्ती 
करण्यात आली. (ब) निी हदल्ली येथील विर्षे कषेबातील सीमारकरश्नासींबींपीचे कामकािासाठी ि 
र्ासनार्ी योय तो समन्िय राखण्यासाठी हद.०८/०७/२०१६ च्या आदेर्ान्िये सचचि तथा 
आयुक्त (गुींति  क ि रािसर्ष्ाचार), महाराषर सदन, निी हदल्ली याींची “िरीषठ समन्ियक” 
म्ह  न ननयुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच (क)  सदर दाव्यामध्ये मा.सिोच्च न्यायालयाने 
स्थापन केलेल्या मा.को ग् कसमश् नरपुढे साषेबी पुरािे सादर करण्यासाठी तज् साषेबीदाराींची 
रकरनतज्ापत्रे तयार करण्याच्या अनषुींगाने केलले्या सिेषेब ाककरता, मध्यिती महाराषर ूकीकर  
ससमतीने अदा केलेल्या रक्कमेची रकरतीप ती हद.२७ माचग, २०१७ च्या र्ासन ज्ापनान्िये 
करण्यात आली आहे. 
     मा.को ग् कसमश् नरपुढे साषेबी पुरािे सादर करण्यासाठी ननयुक्त केलेल्या तज् साषेबीदाराींची 
रकरनतज्ापत्रे तयार करण्याककरता िकील महोदयाींच्या ननयसमत बैठका होत अस न रकरनतज्ापत्र े
तयार करण्याचे कामकाि अींनतम ्प्प्यात आले आहे.   
     दाव्याच्या अनषुींगाने कामकाि ि मागगदर्गन करण्यासाठी मा.डॉ.(रकरा.) ून.डी.पा्ील 
याींच्या अध्यषेबतखेालील तज् ससमतीच्या आिश्यकतनेुसार मुींबई, पु े ि कोल्हाप र येथे बैठका 
आयोजित करण्यात येतात.  त्यानुसार हद.२७/१०/२०१६  ि हद.२९/०६/२०१७ रोिी मा.मखु्य 
सचचि याींच्या दालनात झालेल्या तज् ससमतीच्या बैठकीत ठरल्यानुसार मा.पींतरकरपान याींना 
हद.२९ िुल ै २०१७ च्या पत्रान्िये, गहृ मींत्रालय, कें द्र सरकार याींनी मा.सिोच्च न्यायालयात 
सुनाि ी िेाी नन:पषेब भ समका घेण्याबाबत ननदेर् द्यािेत अर्ी विनींती केली आहे. तसेच 
यासींदभागत मा.समन्ियक मींत्री, सीमा रकरश्न याींनी कें द्र र्ासनाचे कायदा मींत्री याींची  हद.२६ 
सप् े्ंबर, २०१७ रोिी निी हदल्ली येथे भे् घेऊन त्याींना सधु्दा विनींती केली आहे.   
     हद.२३/०१/२०१७ रोिी मा.सिोच्च न्यायालयाच्या बत्रसदस्यीय पीठासमोर अींतकरम अिग क्र. 
I.A.११, १२ ि १३/२०१४ ि I.A.१४/२०१५ िर सनुाि ी झाली. त्यािेाी मा.सिोच्च न्यायालयाने 
हद.१२/०९/२०१४ रोिी पारीत केलेल्या आदेर्ात सुपार ा करण्याबाबत कनाग् क र्ासनाने दाखल 
केलेल्या इी्ं रलोकु्री अिग क्र. I.A.१२/२०१४ िरील सुनाि ीमध्ये, मा.सिोच्च न्यायालयाने 
हद.१३/१२/२०१२ रोिीच्या आदेर्ाने ननजश्चत केलले्या िादाच्या मुद्याींतील मदु्दा क्र.१ नुसार म ा 
दाव्यामपील, कनाग् क र्ासनान े पपजस्थत केलले्या दाव्याच्या िैपतेबाबतच्या मदु्याच्या 
अनषुींगाने िादी ि रकरनतिादी याींनी पुढील सनुाि ीप िी आपले म्ह  े माींडािे, तसेच 
यासींदभागतील पुढील सुनाि ी हद.१० माचग, २०१७ रोिी ठेिण्यात यािी, असे मा.सिोच्च 
न्यायालयाने आदेर् हदले आहेत.  तथावप, हद.१० माचग, २०१७ रोिीची ि त्यानींतर 
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हद.३१/०७/२०१७ रोिी ठेिण्यात आलेली सुनाि ी यादीमप न िगाण्यात येिुन सदर सुनाि ी 
हद.१०/१०/२०१७ ठेिण्यात आली होती. तथावप याबाबत मा.सिोच्च न्यायालयाचे घ्नात्मक 
खींडपीठ गहठत न झाल्याने सुनाि ी होिु र्कली नाही. महाराषर र्ासनाने इी्ं रलोकु्री अिग 
क्र. I.A.१२/२०१४ च्या अनषुींगाने आपले म्ह  े सिोच्च न्यायालयात हद.९/१०/२०१७ रोिी 
दाखल केले आहे. पुढील सनुाि ीची ताकरख ननजश्चत झालेली नाही.   
(५) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  
मुांबई उपनगरातील अांधेरी येर्ील अण्णानगर सशवशक्ती आणण िासमनगर एस.आर.ए सहिारी 

गहृननमामण सांस्र्ेतील सदस्याांना व स्र्ाननि झोपडपट्टीवाससयाांना एल  ड टी. िां पनीला 
वविासि म्हणून ननवडण्यासाठी धमक्या ददल्या िात असल्याबाबत 

  

(३४)  १०७५१७ (१२-०४-२०१८).   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), अॅड.आसशर् शेलार (वाांदे्र पजश्चम), 
श्री.किसन िर्ोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई पपनगरातील अींपेरी येथील अण् ानगर सर्िर्क्ती आ   अींपेरी कासमनगर 
ूस.आर.ू सहकारी  गहृननमाग  सींस्थतेील सदस्याींना ि स्थाननक झोपडपट्टीिाससयाींना ूल ॲड 
्ी. कीं पनीला विकासक म्ह  न ननिडण्यासाठी काही गुींडाकड न विविप आसमषाबरोबर पमक्या 
हदल्या िात असल्याची तक्रार मा.मुख्यमींत्री ि मुींबई पोलीस आयकु्त याींच्याकड े हदनाींक १ 
िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्या समुारास  केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पमकािण्यासाठी  बाऊन्ससगचा िापर करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या तक्रारीनसुार चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढा न आले 
ि तद्नुसार पुढे को ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१८) : (१) रकरस्तुत रकरकर ी अींपेरी अण् ानगर सर्िर्क्ती 
(ूस.आर.ू.) सहकारी गहृननमाग  सींस्था मयागहदत या सींस्थेचे अध्यषेब ि सचचि याींचा हदनाींक 
२९.१२.२०१७ चा  तक्रार अिग  पोलीस आयुक्त, बहृन्मुींबई याींच्या कायागलयास रकराप्त झालेला 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. सदर हठका ी ूल ॲड ्ी कीं पनीने त्याींचे ऑकफसच्या सरुक्षषेबततकेकरता सरुषेबा 
रषेबकाींची नेम ुक केलेली आहे. 
(३) सदर तक्रार अिागतील अिगदार ि विरोपक याींच्यात ूस.आर.ू. च्या सींबींपाने िाद अस न 
सदर हठका ी को त्याही रकरकारचा कायदा ि सवु्यिस्थेचा रकरश्न ननमाग  होि  नये म्ह  न 
अिगदार ि विरोपक याींना अींबोली पोलीस ठा े येथे बोलाि न िारींिार सम्ीींग घेण्यात आलले्या 
आहेत. तसेच, विभागामध्ये कायदा ि सुव्यिस्थेचा रकरश्न ननमाग  होि  नये ि र्ाींतता अबाचपत 
रहािी याकरीता अिगदार ि विरोपकाींना फौ.रकर.सीं. १९७३ चे कलम १४९ अन्िये र्ाींततेचा भींग न 
करण्याबाबत नो्ीसा देण्यात आलेल्या आहेत. त्याचरकरमा े, सदर भागात पोलीसाींची गस्त 
िाढिण्यात आलेली आहे. 
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     तसेच, अिगदार याींना पमकी दे ेरकरकर ी अींबोली पोलीस ठा े येथे हद. २४.४.२०१८ रोिी 
अदखलपात्र गुन्हा नोंद क्र. ११४५/२०१८, भा.दीं.वि. कलम ५०६ अन्िये नोंद करण्यात आला 
आहे. त्याचरकरमा े सदर सोसाय्ीतील सभासदाींचे परस्परविरोपी तक्रारअिग रकराप्त झाल्याने 
अदखलपात्र गुन्हे नोंद केलेले आहेत. या रकरकर ी दोन्ही पषेबकाराींची बैठक आयोजित करुन 
र्ाींतता राखण्याची समि देण्यात आली आहे.  
(४) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

सुरक्षा रक्षिाांिड ेितमव्यावर असताांना िोणतेही शस्त्र नसल्याबाबत 
  

(३५)  १०९४६३ (०५-०४-२०१८).   श्री.गोवधमन शमाम (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासकीय तथा ननमर्ासकीय कायागलयाींमध्ये विविप कीं पन्याींच्या माध्यमात न सुरषेबा रषेबक 
कीं त्रा्ी पद्धतीने पुरविले िात अस न या सिग सुरषेबा रषेबकाींकड ेको तेही र्स्त्र नसते, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरह  सुरषेबा रषेबकाींकड ेर्स्त्र नसल्याने अनेक हठका ी दरोड,े चो-या, सुरषेबा 
रषेबकाींना मारहा  असे रकरकार नेहमी  घडत असतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अर्ा खािगी सुरषेबा रषेबकाींना र्स्त्र सुरषेबा देण्याबाबत र्ासनाने को ती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१८) : (१) महाराषर राज्य सरुषेबा महामींडाातफे विविप 
र्ासकीय/ननमर्ासकीय कायागलयाींमध्ये नेमण्यात आलले्या सुरषेबा रषेबकाींना आिश्यकत ेरकरमा े 
र्स्त्र ेपुरविण्यात आलेली आहेत. 
(२), (३) ि (४) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नासशि शहरात नागररिाच्या बँि खात्यातून सुमारे २ लाख ४० हिार  
रुपये फसवणुिीन ेिाढून घेतल्याबाबत 

  

(३६)  १०९५२४ (१८-०४-२०१८).   श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान 
(चाांददवली), श्री.बाळासाहेब र्ोरात (सांगमनेर), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.डी.पी.सावांत 
(नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नासर्क र्हरात सायबर गुन््याचे रकरमा  हदिसेंहदिस िाढत अस न येथील चाींडक 
सकग लिरील पष:काल सोसाय्ीमपील रहहिार्ी िेषठ नागकरक सभुाष बाबुराि व्यिहारे याींची 
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ूका अज्ात भाम्याने के्रडड् काडगिरुन त्याींच्या बँक खात्यात न समुारे २ लाख ३९ हिार २५० 
रुपयाींची फसि  क केली असल्याचे हदनाींक १२ िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्यासुमारास 
ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभागत नासर्क ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या गुन््याचा तपास करुन आरोपीला अ्क करण्याबाबत र्ासनाने को ती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे तसेच  सायबर गुन्हे रकरनतबींचपत करण्यासाठी र्ासनाने 
को ती कायगिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे. तथावप, सदरील घ्ना हद.१०.०८.२०१७ 
ते १५.०८.२०१७ दरम्यान घडली आहे. 
(२) होय. या सींदभागत सायबर पोलीस ठा े, नासर्क र्हर, येथे गुरनीं ०१/२०१८ भा.द.वि. 
क्र.४२० सह मा.तीं.अचप २००० चे कलम ६६ (क)(ड) रकरमा े हद. १०.०१.२०१८ रोिी अज्ान 
इसमाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) कफयागदी याींचे के्रडी् काडगला रजिस््र  असलेल्या मोबाईल नींबर िरील आलेला  ्ीपी 
नींबर, कफयागदी याींची फसि  क करुन आरोपीने तो  ्ीपी नींबर समाि न घेतला. तद्नींतर 
कफयागदी  याींचा रजिस््डग  मोबाईल नींबर बदल न इीं्रने्च्या माध्यमात न Payzapp, Paytm, 
Airtel Money, Idea Payment, Oxigen Wallet, Mobikwik असे विविप िॉले्चा िापर 
करुन कफयागदी  याींचे पैसे काढलेले आहेत. सींबींचपत िॉले् कीं पनीींना ईमेलद्िारे स््ॉप पेमें् 
करण्यासाठी विनींती केली अस न सदर िॉले् िरुन पैस े पुढे रान्सफर झालेली असल्यास 
सदरची रक्कम कुठे ि को त्या हठका ी रान्सफर झाली आहे याबाबत तपास सरुु आहे. तसेच 
आरोपीने गुन््यात िापरलेले मोबाईल नींबरची माहहती मागविण्यात आली आहे. कफयागदी याींचे 
ईमेल आयडीचाही आरोपीने िापर केला अस न त्याबाबत सदु्धा गुगल कीं पनीस आय.पी. ॲड्रेस ि 
लॉग डड्ेल्सची माहहती समा ेकामी ईमेलद्िारे पत्रव्यिहार करण्यात आलेला आहे. 
फसि ुकीच्या गुन््याचा तपास चाल  अस न महाराषर राज्यामध्ये याचे कुठेकुठे पााेमाेु आहेत 
याचा र्ोप घेतला िात आहे. 
तसेच सिग सामान्य नागरीकाींची फसि  क होि  नये याकरीता सायबर पोलीस ठा े नेम कुीच े
अचपकारी, कमगचारी माफग त नासर्क र्हरातील विविप र्ााा, कॉलेिस,् सोसाय्ीि,् औद्योचगक 
सींस्था, बँका, बािार पेठा, मॉलस ्ि आचथगक व्यिहार चाल ारे इतर हठका ी सायबर क्राईम 
अिरनेस रकरोग्राम घेण्यात येि न नागकरकाींमध्ये िनिागतृी करण्यात येत आहे.  
(४) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर येर्ील अांबाबाई मांददरात पगारी पिुारी नेमण्याबाबत 
(३७)  १०९७४१ (१८-०४-२०१८).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोल्हाप र येथील अींबाबाई मींहदरात पगारी पुिारी नेमण्याच्या कायद्याचे रकरारूप तयार 
करण्याचे काम गत तीन महहन्याींपास न रकरलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींबाबाई मींहदरात पगारी पुिारी नेमण्याच्या माग ीसाठी स्थापन करण्यात 
आलेल्या सींघषग ससमतीने दहा हिार पानाींचा पुराव्याची कागदपत्रे र्ासनाला सादर केलेली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अींबाबाई मींहदरात पगारी पुिारी नेमण्याबाबत र्ासनाने को ती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     श्री करिीर ननिाससनी मींहदर, कोल्हाप र या मींहदरात पगारी पुिारी ननयुक्त करण्याबाबत 
श्री करिीर ननिाससनी महालक्ष्मी (अींबाबाई) मींहदर (कोल्हाप र) हा अचपननयम हद.१२.०४.२०१८ 
रोिी रकरससध्द करण्यात आला आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     अींबाबाई मींहदरात पगारी पुिारी नेमण्याच्या माग ीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 
सींघषग ससमतीने जिल्हाचपकारी, कोल्हाप र याींना कागदपत्रे सादर केली आहेत. 
(३) श्री करिीर ननिाससनी महालक्ष्मी (अींबाबाई) मींहदर (कोल्हाप र) या अचपननयमातील 
तरत दीनुसार पगारी पुिारी ननयुक्त करण्याची कायगिाही करण्यात येत आहे. 
(४) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

रेल्वे अपघातातील ९०० मतृदेह बवेारस पडून असल्याबाबत 
  

(३८)  १०९८९२ (११-०४-२०१८).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई पपनगरी रेल्िे अपघातात मागील  िषी ३ हिार व्यक्तीींचा मतृ्य  झाला अस न 
त्याींपैकी ९०० मतृदेह  ाख न प्ल्यामाेु बेिारस पड न असल्याचे हदनाींक १८ िानेिारी, 
२०१८  रोिी िा त्यासुमारास,  ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत िषी (२०१७ मध्ये) कुलाग, कल्या , ठा े आ   िसई येथे सिागचपक 
अपघात झाल्याची नोंद आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, सदर बाबतीत र्ासनाने को ती पपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१८) : (१) मुींबई लोहमागग पोलीस आयकु्तालयाच्या हद्दीत सन 
२०१७ मध्ये ३०१४ व्यक्ती अपघातात मयत झालले्या आहेत. त्यापैकी ८९९ व्यक्तीींचे मतृदेह 
अद्यापही  ाख न प्ल्याम ाे बेिारस आहेत.  
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(२) सन २०१७ मध्ये मुींबई लोहमागग पोलीस आयुक्तालयातील १) कुलाग रेल्िे पोलीस ठा ेच्या 
हद्दीत ३३१, २) ठा े रेल्िे पोलीस ठा ेच्या हद्दीत ३२४, ३) कल्या  रेल्िे पोलीस ठा ेच्या 
हद्दीत ३६८, ४) िसई रोड रेल्िे पोलीस ठा ेच्या हद्दीत २३५ व्यक्ती अपघाती मयत झाल े
आहेत. 
(३) बेिारस मतृदेहाची  ाख प्विण्यासाठी पुढीलरकरमा े पपाययोिना केल्या िातात. 
     अ) बेिारस मयताच्या र्ोपाककरता मुींबई लोहमागग पोलीसाींच्या www.shodh.gov.in या 
िेबसाई्िर माहहती ि फो्ो तातडीने अपलोड केले िातात. 
     ब) बेिारस मयताची  ाख प्ली नाही तर मतृाची छायाचचत्र,े बो्ाचे ठसे, चेहरेपट्टी 
घेऊन ते पोलीस रािपत्रात रकरससध्दी ककरता राज्य गुन्हे अन्िेष  विभागाकड ेपाठविले िाते. 
तसेच, मतृाचे कपड,े मोबाईल फोन, इतर िस्तु िपुन ठेिल्या िातात. 
     क) बेिारस मयताच्या कपड्याचे लेबल, जव्हिी्ीींग काडग, बॅंक पासबुक, लायसन्स, इतर 
कागदपत्र ेि आत्महत्येबाबत चचठ्ठी हे तपासनु पाहुन त्यािरुन नातिेाईकाींचा र्ोप घेतला िातो. 
     ड) मुींबई र्हरच्या समससींग पसगन्स ब्युरोला तात्काा मयताचे फो्ो ि माहहती देण्यात 
येिुन तेथील हरिलले्या व्यक्तीींच्या नोंदीर्ी मयताबरोबर पडताा ी केली िाते.  
     तसेच, अपघात रकरि षेबते्राचा अ्यास करुन त्यामध्ये १७४ अपघाताची हठका े दाखिुन 
त्यािर कायगिाही ि पपाययोिना करण्याबाबत मध्य ि पजश्चम रेल्िेला पत्रव्यिहार करण्यात 
आलेला आहे. त्याचबरोबर अपघात रोखण्याच्या दृष्ीने रेल्िे रॅकच्या बािुला कॉन्सरह्ना 
कॉईल ि सींरषेबक सभींत बाींपण्यासींदभागत मध्य ि पजश्चम रेल्िेला पत्रव्यिहार केलेला आहे. 
(४) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  
िल्याण (जि.ठाणे) पजश्चमेिडील बेतुरिर पाडा येर् ेरोिड ेिॉलनी िवळ ३५ वर्ामपासून 

राहणा-या िुटुांबाांवर वविासि दादाधगरी िरीत असल्याबाबत 
(३९)  ११०१६४ (१२-०४-२०१८).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवम), श्री.नरेंद्र पवार 
(िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्या  (जि.ठा े) पजश्चमेकडील बेतुरकर पाडा येथे रोकडे कॉलनी ििा ३५ िषागपास न 
राह ा-या कु्ुींबाना विकासकाकड न पमकाविण्यात येत असल्याच्या तक्रारी हदनाींक १८ डडसेंबर, 
२०१७ रोिी िा त्या समुारास तेथील स्थाननकाींनी पोलीसाींना ि तहससलदाराींना लेखी 
ननिेदनाद्िारे सादर केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यारकरकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढा न आले ि 
तद्नुसार सींबींपीत दोषीींिर को ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सदर रकरकर ी अिगदार याींनी हद.१९.१२.२०१७ ि हद. २४.१२.२०१७ रोिी अिग दाखल केले 
आहेत. तसेच, बािारपेठ पोलीस स््ेर्न येथे अदखलपात्र गुन्हा रजि. क्र. ७९९/२०१७ भा.दीं.वि. 
कलम ४२७, ५०४, ५०६ रकरमा े दाखल आहे. 
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(२) सदर रकरकर ी चौकर्ी करण्यात आली असनु, त्यानुसार सन २००० मध्ये सदरची िागा 
माु मालकाकडुन विकासक श्री.के.डी. िापि याींनी विकत घेतलेली आहे. तसेच, सन २०१३ 
मध्ये विकासकाला सदर िागा करारपत्राने विकससत करण्यासाठी हदल्यानींतर तेथील ४० 
भाडकेरुीं नी विकासकाविरुध्द मा.न्यायालयात हदिा ी दािा दाखल केला असुन सध्या तो 
न्यायरकरविषठ आहे. विकासक याींनी अद्यापपािेतो सदरची िागा विकससत केलेली नाही. 
     विकासक याींना कल्या -डोंबबिली महानगरपालीका, नगररचनाकार याींनी हद.१७.११.२०१३ 
रोिी पुनबाांप ीचे आदेर् हदले आहेत. तसेच, पपविभागीय अचपकारी, पल्हासनगर याींनी अबगन 
अन्ड ससलीींग अन्ड रेयुलेर्न १९७६ च्या मागगदर्गन सचुना ि न्यायननिाडा हद. ३०.०१.१९९० ि 
हद. १७.११.१९९५ अन्िये आदेर् पाकरत केलेले आहेत. त्यामाेु सदरची बाब हदिा ी स्िरुपाची 
असल्याचे आढाुन आल े असनु सबींचपताींना हदिा ी न्यायालयात िाण्याची समि देण्यात 
आली आहे. 
(३) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नागपुर मध्यवती िारागहृातील बांदीिनाच्या आरोग्याच्या सुरके्षच्या  
दृष्ट्टीने ‘टेली मेडडससन’ सुववधा सरुु िरण्याबाबत 

(४०)  ११०६२१ (१२-०४-२०१८).   डॉ.आसशर् देशमखु (िाटोल) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपुर मध्यिती कारागहृातील बींदीिनाच्या आरोयाच्या सरुषेबचे्या दृष्ीने ‘्ेली मेडडससन’ 
सुविपा सरुु करण्यात आल्याचा दािा  अपयर्ी ठरला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, डॉक््राींनी सलह न हदलेली औषपे आिारी कैद्याींना िेाीच पपलब्प करुन 
देण्याऐििी १५ त े२० हदिसाींपयांत समात नसल्याची बाब ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, नागपुर मध्यिती कारागहृातील आिारी कैद्याींची  बाब लषेबात घेता ‘्ेली 
मेडडससन’ सुविपा पपलब्प करण्यासींबींपी र्ासनाकड न को ती कायगिाही करण्यात आली िा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही.  
     नागप र मध्यिती कारागहृात हद. २९.०५.२०१७ रोिी ्ेली मेडडससन सवुिपा सरुु करण्यात 
आली अस न, सदरची सुविपा आि सरुु आहे. 
     नागप र मध्यिती कारागहृाच्या आस्थापनेिर ूक   ४ िैद्यकीय अचपकारी, ०१ समश्रक, 
०३ पकरचारक, ०२ चचककत्सालयीन मानसर्ास्त्रज् कायगरत आहेत.  आिारी बींदी रु ािर 
िेाीच पपचार ि तपास ी करुन समश्रकामाफग त बींद्याींना तात्काा औषप िा्प करण्यात येते.  
तसेच ज्या रु  बींद्याींना बाहेरील र्ासकीय बैद्यकीय महाविद्यालय ि रु ालयात 
पाठविण्यात येत ेत्याींनाही तात्काा औषपे पुरविण्यात येतात. 
(३) ि (४) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
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नागपूर जिल््यातील िळमेश्वर येर्ील नववन न्यायालयाच्या इमारतीतील 
फननमचरसाठी ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(४१)  ११०८७१ (१७-०५-२०१८).   श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कामेश्िर (जि.नागप र) येथील न्यायालय इमारतीच े नव्याने बाींपकाम करण्यात आल े
अस न या कायागलयात आिश्यक असे फननगचरची व्यिस्था करण्याबाबतच्या रूपये ८७ लषेब ५३ 
हिार ४९० च्या कामास  हदनाींक २५ िानेिारी, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास रकरर्ासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर कामास अद्यापही ननपी पपलब्प करून देण्यात आलेले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननपी पपलब्प करण्याबाबत र्ासनाने को ती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) हे, खरे नाही. 
(३) कामेश्िर, जि.नागप र येथील नविन न्यायालयीन इमारतीस फननगचरकरीता सािगिननक 
बाींपकाम विभाग, ज्ापन क्रमाींक अननवि-२०१७/रकर.क्र.६७/अथग-२, हदनाींक ३१ िुलै २०१७ अन्िये 
रु.९.०० लषेब ि  हदनाींक २२ डडसेंबर २०१७ अन्िये रु.५०.०० लषेब असा ूक   रु.५९.०० लषेब 
इतका ननपी सन २०१७-१८ मध्ये अचपषेबक असभयींता, सािगिननक बाींपकाम मींडा, नागप र 
याींना वितरीत करण्यात आला आहे. 
(४) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

श्रीके्षत्र पांढरपूर (ता.पांढरपूर, जि.सोलापूर) येर् ेयेर् ेववमान सेवा सुरू िरण्याबाबत 
  

(४२)  ११०८९१ (१८-०४-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दक्षषेब  भारताची कार्ी म्ह  न श्रीषेबते्र पींढरप र (ता.पींढरप र, जि.सोलाप र) येथे देर्ाच्या 
काना-कोपऱ् यात न लाखो भाविक भक्त श्री.विठ्ठलाच्या दर्गनाला येत असतात, भाविकाींना सुविपा 
समा ेककरता ि त्याींच्या रकरिासातील गैरसोय ्ााण्यासाठी पींढरप र येथे विमान सेिा सरुू 
कर ार असल्याचे हदनाींक १३ िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्यासुमारास ननदर्गनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पींढरप र येथे विमानता, विमान सेिा सुरू करण्याबाबतचा अहिाल ककीं िा 
रकरस्ताि कें द्र सरकारकड ेपाठविला आहे काय, 
(३) असल्यास, पींढरप र येथे विमानसेिा पपलब्प हो ेबाबत र्ासनाने अद्यापपयांत को ता 
पाठपुरािा केला िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) रकरश्न पद्् ाित नाही. 
(३) रकरश्न पद्् ाित नाही. 
(४) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात सेवा हमी िायद्याची प्रभावीपणे अांमलबिावणी िरण्याबाबत 
  

(४३)  १११२४३ (१८-०४-२०१८).   अॅड.गौतम चाबुिस्वार (वपांपरी), श्री.असमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.मोहन फड (पार्री), श्री.ओमप्रिाश ऊफम  बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव 
िाधव-पाटील (अहमदपूर), डॉ.अननल बोंड े(मोशी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच े मुख्य सेिा हमी आयुक्त याींनी को त्या सेिा या सेिा हमी कायद्यात 
अचपस चचत कराियाच्या याचा अचपकार नसल्याबाबत ननिेदन र्ासनाला हदले असल्याचे माहे 
िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात तीन िषागनींतरही सदर कायद्याची रकरभािी अींमलबिाि ी होि  र्कलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, सरकारी कायागलयात आपले कुठलेही काम विसर्ष् हदिसाींतच होईल याची 
खात्री र्ासन सामान्य नागरीकाींना अि नही सदर कायद्याच्या चौक्ीत देि  र्कलेले नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर चौकर्ीअींती सेिा हमी कायद्याची रकरभािीप े अींमलबिाि ी करण्याबाबत 
र्ासनाने को ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०५-२०१८) : (१) नाही. 
     तथावप ूका रकरकर ामध्ये राज्य सेिा हक्क आयोगाने हदनाींक ९ िानेिारी, २०१८ रोिी 
र्ासनास सादर केलेल्या सर्फारर्ीींमध्ये र्ासन / सािगिननक रकराचपकर  याींनी ते सध्या देत 
असलेल्या सिग सेिाींची मास््र सलस्् करून त्या अचपस चचत करण्यासाठी कालबद्ध कायगक्रम 
आखण्याबाबत सर्फारस केली आहे. 
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(२) ि (३) सदर अचपननयमाची अींमलबिाि ी अद्याप होऊ र्कली नाही ककीं िा र्ासन 
नागकरकाींना विसर्ष् मदुतीतच सेिा देऊ र्कललेे नाही, ही बाब िस्तुजस्थतीिर आपाकरत नाही. 
     या अचपननयमाींतगगत आि अखेर ूक   ४६२ लोकसिेा अचपस चचत करण्यात आलेल्या 
अस न त्यापैकी ३९९ लोकसिेा ऑनलाईन पपलब्प आहेत.  
 (४) ि (५) सेिा हमी कायद्याच्या अींमलबिाि ी साठी पुढील कायगिाही करण्यात आली आहे. 
     राज्य मखु्य सेिा हक्क आयकु्त हे पद हदनाींक १ माचग, २०१७ पास न भरण्यात आले 
अस न सदर कायागलय ननमगल इमारत, नकरमन पॉईं्, मुींबई येथे कायगरत आहे. 
     र्ासन / सािगिननक रकराचपकर  याींनी त ेसध्या देत असलेल्या सिग सेिाींची मास््र सलस्् 
करून त्या अचपस चचत करण्यासाठी कालबद्ध कायगक्रम आखण्याबाबत सिग विभागाींना स चचत 
करण्यात आले आहे. 
(६) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

दक्षक्षण सोलापूर तालुक्यातील (जि.सोलापूर) बोरामणी येर्े  
आांतरराष्ट्रीय ववमानतळ उभारण्याबाबत 

  

(४४)  १११९१८ (१७-०४-२०१८).   िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दक्षषेब  सोलाप र तालुक्यातील (जि.सोलाप र) बोराम ी येथे आींतरराषरीय विमानता 
रकरस्तावित आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ूअरपो ग् ऑथेकर्ी ऑफ इींडडया ि महाराषर र्ासन याींच्यामध्ये करार 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  सदरील विमानतााचे काम तातडीने सरुु करािे यासाठी मा.स्थाननक 
लोकरकरनतननपी याींनी मा. मुख्यमींत्री याींना हदनाींक १० सप् े्ंबर, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास पत्र 
हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या पत्राची दखल घेऊन र्ासनाने सदर विमानतााचे काम सरुु व्हािे यासाठी 
कें द्र सरकारकड ेको ता पाठपुरािा केला आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) बोराम ी, जि.सोलाप र येथे विमानता विकससत करण्यासींदभागत भारतीय विमानतपत्तन 
रकराचपकर  ि महाराषर विमानता विकास कीं पनी याींच्यात सींयुक्त कीं पनी (Joint Venture) 
स्थापन करण्याच ेरकरस्तावित आहे. तथावप, अद्याप ही सींयुक्त कीं पनी स्थापन झालेली नाही. 
(३) ि (४) बोराम ी येथील विमानतााचे काम तातडीने सरुु करािे यासींदभागत स्थाननक 
लोकरकरनतननपीींनी माहे डडसेंबर २०१७ मध्ये मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना पत्र हदले आहे. 
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     तथावप, बोराम ी, जि.सोलाप र येथे ग्रीनफील्ड विमानता पभारण्यासाठी आिश्यक त्या 
परिानया घेण्याची कायगिाही करण्यात येत आहे. आिश्यक त्या परिानया समााल्यानींतर 
तसेच भ सींपादन रकरकक्रया प  ग झाल्यानींतर सदर विमानता विकासाबाबत आिश्यक ती पुढील 
कायगिाही करण्यात येईल.   
(५) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

श्री ससवद्धववनायि गणपती मांददर न्यास, प्रभादेवी, मुांबई येर्ील  
अस्र्ायी िममचाऱ्याांना सेवेत िायम िरण्याबाबत 

  

(४५)  ११२२३८ (१८-०४-२०१८).   श्री.सुननल सशांदे (वरळी), श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन), 
अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्री ससवद्धविनायक ग पती मींहदर न्यास, रकरभादेिी, मुींबई येथे गत  अनेक िषाांपास न 
अस्थायी स्िरुपात कायगरत असलेल्या सुमारे १२९ कमगचाऱ्याींना सेिेत कायम करण्याबाबतची 
माग ी हदनाींक १० ूवरकरल, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास लेखी ननिेदनाद्िारे लोकरकरनतननपीनी 
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकडे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर माग ीच्या अनषुींगाने सदरह  मींहदर न्यासातील अस्थायी कमगचाऱ्याींना 
सेिेत कायम करण्याबाबत र्ासनाकड न अद्यापपयांत को ती कायगिाही करण्यात आली िा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) श्री ससजध्दविनायक ग पती मींहदर विश्िस्तव्यिस्था (रकरभादेिी) अचपननयम, १९८० मपील 
कलम १४(२) नुसार श्री ससजध्दविनायक ग पती मींहदर न्यास आस्थापनेिरील पदाींची सेिारकरिेर् 
ननयमािली रािपत्रात रकरससध्द कर े आिश्यक आहे.तथावप,सदर न्यासाच े सेिारकरिेर् ननयम 
रािपत्रात रकरससध्द झाले नाहीत. न्यासाला अचपकारी ि कमगचारी याींच्या सेिेचे विननयम तयार 
करुन र्ासनास सादर करण्याबाबत काविण्यात आले आहे. सदर सेिारकरिेर् ननयम रािपत्रात 
रकरससध्द झाल्यानींतर अस्थायी कमगचाऱ्याींना स्थायी स्िरुपात सामाि न घेण्याबाबत र्ासन 
स्तरािरुन पचचत कायगिाही करण्यात येईल. 
(३) रकरश्न पद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील हुतात्मा स्मारिे दरुूस्ती ननधी खचम न िेल्यामुळे परत गेल्याबाबत 
  

(४६)  ११२७८८ (१८-०४-२०१८).   श्री.राणािगिीतससांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यभरात २०६ हुतात्मा स्मारकाींची दरुूस्ती करण्यासाठी र्ासनाने रुपये २५ को्ी चा 
ननपी देऊ केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदरहु ननपीचा विननयोग झाला नस न तो र्ासनाकड ेपरत गेला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पस्मानाबाद जिल््यातील ककती हुतात्मा स्मारके दरुूस्ती कराियाची आहे ि 
त्यासाठी  ककती ननपी मींिुर करण्यात आला आहे, 
(४) असल्यास, स्िातींत्रयलढ्यातील हुतात्म्याींच्या स्मतृी िपण्यासाठी जिल्हाननहाय ककती ननपी 
मींिुर करण्यात आला होता, 
(५) असल्यास, सदर ननपी परत िाण्याची कार े काय आहेत ि स्मारकाींची दरुूस्ती 
करण्याबाबत र्ासनाने को ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. सन २०१७-१८ या वित्तीय िषागत ूक   रु.९,२५,४२,६७१/- इतका ननपी 
खचग झालेला नाही. 
(३) पस्मानाबाद जिल््यात ूक   ११ हुतात्मा स्मारकाींसाठी सन २०१६-१७ या आचथगक 
िषागककरता रु.१,१९,६४,४७०/- ि सन २०१७-१८ या आचथगक िषागककरता रु. ७८,७२,९४२/- इतका 
ननपी वितकरत करण्यात आला आहे. 
(४) राज्यातील ूक   २०६ हुतात्मा स्मारकाींसाठी सन २०१७-१८ या आचथगक िषागत रकरनत 
स्मारक रु.७,१५,७२२/- या रकरमा े ूक   रु. १७,५०,००,०००/- इतका ननपी मींिुर करुन वितकरत 
करण्यात आला आहे. 
(५) पस्मानाबाद जिल््यात ूक   ११ हुतात्मा स्मारकाींसाठी वितकरत करण्यात आलेला ननपी 
र्ासनास समवपगत करण्यात आलेला नाही. वितकरत करण्यात आलेला ननपी षेेबबत्रय स्तरािरुन 
हुतात्मा स्मारकाींच्या दरुुस्तीसाठी बाींपकाम विभागास िगग करण्यात आला अस न बाींपकाम 
विभागामाफग त दरुुस्तीची कामे रकरगती पथािर आहेत.  
(६) रकरश्न पद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

श्री मठ सांस्र्ाांन, दाभोली (ता.वेंगुलाम, जि.ससांधुदगुम) येर्ील ववश्वस्ताांनी  
िेलेल्या ननयमबा्य िारभाराच्या चौिशीबाबत 

  

(४७)  ११३८६० (१८-०४-२०१८).   श्री.सांतोर् दानव े (भोिरदन), श्री.सुननल सशांदे (वरळी), 
अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री. मठ सींस्थाींन, दाभोली (ता. िेंगुलाग, जि. ससींपदुगुग) या सींस्थाींनच्या सदस्याींनी 
विश्िस्ताींनी केलेल्या ननयमबा्य कारभाराबाबत मा. मुख्यमींत्री आ   पमागदाय आयुक्त, 
महाराषर राज्य याींच्याकड ेकेलेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने सहाय्यक पमागदाय आयुक्त, ससींपदुगुग 
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याींच्या कायागलयामाफग त अनतर्य सींथ गतीने चौकर्ी सरुु अस न आिसमतीस ६ महहन्याींपेषेबा 
अचपक कालािपी लो्ला तरी चौकर्ी प  ग झाली नसल्याची गींभीर बाब माहे िानेिारी, २०१८ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरह  तक्रारीच्या अनषुींगाने सहाय्यक पमागदाय आयुक्त, सस ींपदुगुग याींनी 
अद्यापपयांत केिा सनुाि ीच्या तारखा देण्यात कालापव्यय केला अस न मठाचे को तेही 
असभलखेे अद्यापपयांत तपासलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरह  रकरकर ी चौकर्ी अहिाल देण्यात सहाय्यक पमागदाय आयुक्त, सस ींपदुगुग 
याींच्याकड न करण्यात आलेल्या विलींबाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरह  चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले आहे ि तद्नुसार यारकरकर ी हदरींगाई 
कर ाऱ्या सींबचपत अचपकाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत तसेच सदर रकरकर ाचा तपास अन्य 
अचपकाऱ्याकड ेिगग करून सदर रकरकर ाची चौकर्ी करण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने अद्यापपयांत 
को ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१८) : (१) सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने ससींपदुगुग कायागलयामाफग त 
अनतर्य सींथगतीने चौकर्ी सुरु असल्याचे म्ह  े खरे नाही. सदर ननरीषेब  चौकर्ी क्र.१९/१७ 
रकरकर ी सींबींचपताींचे िबाब नोंदवि े बाकी अस न तसेच न्यासाच्या सींपु ग दप्तराची तपास ी 
करण्याची कायगिाही चाल  आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सदर तक्रार रकरर्ासकीय स्िरुपाची असल्याने सुनाि ीच्या तारखा देण्याचा रकरश्न येत 
नाही. न्यासाचे सन २००७ ते आिपयांत सींप  ग दप्तराची तपास ी कर ेची कायगिाही चाल  
अस न, सदर दप्तराची तपास ी लिकरात लिकर पु ग करण्यात येईल. 
(३) हे खरे नाही. 
     सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने तक्रारदार ि विश्िस्त याींचे िबाब नोंदवि े बाकी असल्याने 
तक्रारदार त्याींच े िबाबानींतर तसेच न्यासाच्या सींप  ग दप्तराची तपास ी कर ेची कायगिाही 
रकरलींबबत असल्याने चौकर्ीत अद्याप ननषपन्न झालेले नस न अहिाल रकरलींबबत  आहे. 
(४) सींबींचपत न्यासाचे विश्िस्त ि तक्रारदार याींचा िबाब नोंदवि े बाकी असल्याने त्याींच े
िबाबानींतर तसेच न्यासाच्या सींप  ग दप्तराची तपास ी कर ेची कायगिाही रकरलींबबत असल्याने 
चौकर्ीत अद्याप ननषपन्न झालेल ेनस न  अहिाल रकरलींबबत आहे. 
(५) याबाबत रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नासशि येर्े बनावट िागदपत्र ेसादर िरुन फामामससस्ट म्हणून नोंदणी 
िेल्याप्रिणी एिा मदहलेवर गुन्हा दाखल िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४८)  ११४५९५ (१८-०४-२०१८).   अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नासर्क येथे ूका महहलेिर बनाि् कागदपत्रे सादर करुन फामागससस्् म्ह  न नोंद ी 
केल्यारकरक ी गुन्हा दाखल करण्याच्या स चना महाराषर राज्य औषप व्यिसाय पकरषदेने केले 
अस नही मलुुींड पोलीसाींनी अद्यापी अडीच महहन्याींत गुन्हा नोंदविला नसल्याची बाब हदनाींक १ 
फेबु्रिारी, २०१८ रोिी िा त्या समुारास पघडकीस आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रकरकर ी पोलीसाींनी केलले्या चौकर्ीत दीड लाख रुपयाींचे बदल्यात 
औषपननमाग  र्ास्त्राची पदविका देऊ असे साींगुन फसि  क झाल्याचे सदर महहलेचे म्ह  े 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यारकरकर ी सींप  ग चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढा न आले ि 
तद्नुसार सींबींचपताींविरुद्ध तसेच अर्ारकरकारे बोगस पदिी, पदविका दे ारे ूखादे रॅके् सकक्रय  
असल्यास त्यािर र्ासनाने को ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
     सदर रकरकर ी हदलेल्या अिागची चौकर्ी करुन हदनाींक ३१.०१.२०१८ रोिी मलुुींड पोलीस 
स््ेर्न येथे गु.र.क्र. ४०/२०१८ भा.दीं.वि. कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ५११ अन्िये गुन्हा 
दाखल करण्यात आलेला आहे.  
(२) ि (३) या रकरकर ातील महहला आरोपी हहच्याकडे बोगस पदिीबाबत तपास करुन त्यातनु 
इतर आरोपी/सक्रीय रॅके् याींचा सहभाग आहे ककीं िा कसे याबाबत तपास करण्यात येत असुन 
नमुद गुन्हा तपासापीन आहे. 
(४) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  
लोिशाहीर अण्णाभाऊ साठे वविास महामांडळातील आधर्मि गैरव्यवहारप्रिरणी न्यायालयात 

सुरु असलेल्या खटल्यासाठी ववशेर् सरिारी वकिलाच्या ननयुक्तीबाबत 
  

(४९)  ११५५०७ (१८-०४-२०१८).   श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोकर्ाहीर अण् ाभाऊ साठे विकास महामींडाातील आचथगक गैरव्यिहाररकरकर ी 
न्यायालयात सरुु असलेल्या ख्ल्यासाठी र्ासनाने विर्षे सरकारी िककल म्ह  न को ाची 
ननयुक्ती केली आहे,  
(२) असल्यास, सदर सरकारी िककल ननयुक्तीसाठी ननकष, पात्रता, अ्ी आ   र्ती काय 
आहेत ि त्याींना देण्यात येत असलेल े मानपन, िाहत क भत्ता ि दैननक भत्ता आतापयांत 
ककती देण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, याबाबतची सविस्तर माहहती लोकर्ाहीर अण् ाभाऊ साठे विकास महामींडााच्या 
तत्कालीन अध्यषेब याींनी माहहतीचा अचपकार अचपननयम, २००५ अन्िये हदनाींक १२ िानेिारी, 
२०१८ ि हदनाींक १४ फेब्रुिारी, २०१८ रोिी िनमाहहती अचपकारी, विपी ि न्याय तसेच 
गहृविभाग याींच्याकड ेमाहहती मागीतली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, पक्त गैरव्यिहारातील सींबींपीत दोषीींिर अद्यापपयांत को ती कारिाई करण्यात 
आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : (१) लोकर्ाहीर अण् ाभाऊ साठे विकास महामींडाातील 
आचथगक गैरव्यिहाररकरकर ी न्यायालयात सरुु असलले्या ख्ल्यासाठी र्ासनाने विर्षे सरकारी 
िकील म्ह  न ॲड.श्री.रकरवि  चव्हा  याींची ननयुक्ती केली आहे . 
(२) मकुुल दलाल ि इतर विरुध्द र्ासन (फौिदारी अपील क्र.३०५/८८) या रकरकर ी मा.सिोच्च 
न्यायालयाने विहहत केलेले ननकष विचारात घेऊन तसेच, महाराषर विचप विषयक कामकाि 
ननयमािली, १९८४ (ननयम २२ सपुारीत) मपील तरत दीनुसार विर्षे सरकारी िकीलाींची 
ननयुक्ती करण्यात येते. 
     दहहसर पो.स््े.गु.र.नीं.३३६/२०१५ रकरकर ी ॲड.श्री.रकरवि  चव्हा  याींना हद.१७.०४.२०१८ 
रोिी रू.२,४०,०००/- इतके मानपन अदा करण्यात आलेले आहे. 
(३) होय. 
     तत्कालीन अध्यषेब, लोकर्ाहीर अण् ाभाऊ साठे विकास महामींडा याींनी हद. १२.०१.२०१८ 
रोिीच्या माहहती अचपकार अचपननयम, २००५ अींतगगत विचप ि न्याय विभाग ि गहृ विभाग 
याींच्याकड ेमाहहती माचगतली आहे. तसेच, हद. १४.०२.२०१८ रोिीचा माहहती अचपकार अवपल 
अिग रकरथम अवपलीय अचपकारी, विचप ि न्याय याींना रकराप्त झाला आहे. त्यािर हदनाींक 
२७.०२.२०१८ रोिी सनुाि ी घेण्यात येऊन अिगदारास ननकाल काविण्यात आले आहेत. 
(४) पक्त घो्ााा रकरकर ी दाखल ७ गुन्हयाींचा तपास गुन्हे अन्िेष  विभागामाफग त सरुु आहे. 
यारकरकर ी आरोपी असलेले महामींडााचे तत्कालीन अध्यषेब, महामींडाातील अचपकारी ि 
कमगचारी याींना अ्क करण्यात आली अस न विहहत कालािपीत त्याींचेविरुध्द सींबींचपत 
न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 
(५) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

___________ 
  

ददव्याांग, िेष्ट्ठ व दलुमक्षक्षत घटिाांसाठी ववशेर् न्यायालये स्र्ापन िरणेबाबत 
  

(५०)  ११५८०० (१९-०४-२०१८).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हदव्याींग,िकरषठ नागकरक आा   समािातील दलुगक्षषेबत घ्काींना न्याय समाािा यासाठी ११ 
हठका ी विर्षे न्यायालये स्थापन करण्याचा नन गय माहे फेबु्रिारी, २०१८ मध्ये िा त्या 
दरम् यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास रकरस्त त रकरकर ी र्ासनाने को ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  



वि.स. ४३५ (44) 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. हदव्याींग, िकरषठ नागकरक 
ि समािातील दलुगक्षषेबत घ्क याींच्यार्ी सींबींचपत १००० पेषेबा िास्त रकरकर े रकरलींबबत आहेत 
अर्ा परभ ी, मुींबईृ, ठा े, अहमदनगर, सातारा, लात र, पु े, नागप र, साींगली, नासर्क ि 
औरींगाबाद या ११ हठका ी विर्षे न्यायालये स्थापन करण्यास विचप ि न्याय विभाग, र्ासन 
नन गय क्र.िगन्या-१३१४/रकर.क्र.१६४/का.९, हद.३ माचग, २०१८ अन्िये र्ासन मान्यता देण्यात 
आली आहे. 
(३) रकरश्न पद्् ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्र प िग सिग रकरकक्रया महाराषर विपानमींडा सचचिालयाच्या सींग क यींत्र ेिर 
मुद्र : र्ासकीय मध्यिती मदु्र ालय, नागप र. 


