
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४४१ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

पर्लसस अग्रोटेि िॉपोरेशन िां . लिलमटेडच्या राज्यातीि ववववध जिर्ल्यातीि  
मािमत्ता हसताांतरणास प्रततबांध िरण्याबाबत 

  

(१)  ८४८३१ (०१-०९-२०१७).   श्री.सुतनि लशांदे (वरळी) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पर्लसस अग्रो्ेक कॉपोरेशन कीं . लललम्ेडच्या स्थावर मालमत्ता ववक्रीतून येणाऱ्या रक्कमतेून 
गुींतवणूकदाराींची देणी परत देण्यासाठी मा. सवोच्च न्यायालयान े ननवतृ्त न्यायाधीश 
श्री.आर.एम.लोढा सलमतीची स्थापना केर्लयान े सदर कीं पनी राज्यातील ववववध जिर्ल्यातील 
मालमत्ता बोगस कीं पन्या स्थापून त्याींच्या नाव ेहस्ताींतररत करण्याचा प्रयत्न करीत असर्लयाची 
गींभीर बाब माहे िून २०१७ च्या पहहर्लया सप्ताहात वा त्या दरम्यान ननदशसनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास,  उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असर्लयास,  चौकशीच े ननषपन्न काय आहेत व तद्नुसार सदरहू कीं पनीच्या राज्यातील 
ववववध जिर्ल्यातील मालमत्ता हस्ताींतरणास  प्रनतबींध करण्याबाबत शासनाकडून  अद्यापयतं 
कोणती कायसवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसर्लयास,  ववलींबाची  कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई वगळून राज्यात 
पर्लसस अग्रो्ेक कॉपोरेशन कीं . लललम्ेडच्या स्थावर मालमत्ता ववकून येणाऱ्या रक्कमेतनू 
गुींतवणुकदाराींची देणी परत देण्यासाठी मा.सवोच्च न्यायालयान े ननवतृ्त न्यायाधीश 
श्री.आर.एम.लोढा सलमतीची स्थापना केर्लयान े सदर कीं पनी राज्यातील ववववध जिर्ल्यातील 
मालमत्ता बोगस कीं पन्या स्थापून त्याींच्या नाव ेहस्ताींतररत करण्याचा प्रयत्न करीत असर्लयाची 
बाब माहे िून २०१७ च्या पहहर्लया सप्ताहात वा त्या दरम्यान ननदशसनास आलेली नाही. 
     सदरहू कीं पनीच्या राज्यातील ववववध जिर्ल्यातील मालमत्ता हस्ताींतरण करण्याबाबत 
अद्याप कोठेही गुन्हा तक्रार दाखल नाही. 
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   सदरहू कीं पनीववरूध्द कें हिय अन्वेषण ब्युरो ( CBI ), नवी हदर्लली येथ ेगुन्हा दाखल आहे. 
याबाबत सी.बी.आय पुढील तपास करीत आहे. सदर कीं पनीत गुींतवणुकदाराींनी केलेर्लया 
गुींतवणुकीची रक्कम त्याींना मालमत्ता ववकून परत करण्याबाबतचे मा. सवोच्च न्यायालयाच े
क्र.लसव्हील अपील क्र.११३०१/२०१५ हद.०२/०२/२०१६ च्या सुनावणीमध्ये आदेश झाले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.        

___________ 
  

राज्यातीि सवस न्यायािये, आयोग व िवादाांना पायाभूत सुववधा देण्याबाबत 
  

(२)  ८८९०१ (०४-०९-२०१७).   श्री.अतनि बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई उच्च न्यायालयान ेसवस न्यायालये, आयोग व लवादाींना आवश्यक सुववधा देण्याच े
आदेश माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान  शासनाला हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास, या आदेशानुसार अद्यापपयतं राज्यातील न्यायालये, आयोग व लवादाींना 
कोणकोणत्या सुववधा देण्यात आर्लया आहेत, 
(३) असर्लयास, याबाबतची सदय:जस्थती काय आहे, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०४-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
    मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी िनहहत याचचका क्र.१५६/२०११ प्रकरणी हदनाींक ५.५.२०१७ 
रोिी राज्यातील न्यायालये, आयोग, लवाद याींना पायाभूत सुववधा देण्याचे ननदेश हदले आहेत. 
(२) मा.उच्च न्यायालयान ेहदलेर्लया ननदेशानुसार  राज्यातील न्यायालये पायाभूत सुववधा, 
मनुषयबळ  इत्यादी सुववधा देण्यात  आर्लया  असून  वाढीव सुववधा देण्यासाठी आवश्यक ती 
कायसवाही करण्यात येत आहे. तसेच ववववध ववभागाींच्या ननयींत्रणाखाली असलेर्लया आयोग, 
लवाद याींना पायाभूत सुववधा देण्यात आर्लया असनू त्याींनाही वाढीव सुववधा देण्याबाबत 
कायसवाही करण्यात येत आहे. 
(३) वरीलप्रमाणे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लभवांडी (जि.ठाणे) येथ ेपतांििी या ब्रॅण्डचे मुदतबा्य झािेिे  
गव्हाचे पीठ वापरून होत असिेिी भेसळ 

(३)  ९५१३२ (०६-०१-२०१८).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीि (लशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददविी), श्री.अलमत वविासराव देशमखु (िातूर शहर), श्री.अलमन 
पटेि (मुांबादेवी), श्री.त्र्यांबिराव लभसे (िातूर ग्रामीण), श्री.सुतनि िेदार (सावनेर), श्री.अमर 
िाळे (आवी), श्री.हर्सवधसन सपिाळ (बुिढाणा), श्री.असिम शखे (मािाड पजश्चम), डॉ.सांतोर् 
टारफे (िळमनुरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) योगगुरु रामदेवबाबा याींच्या पतींिली या ब्रॅण्डचा  मुदत उल्ून गेलेले तीस ्न गव्हाचे 
पीठ सावसिननक ववतरण व्यवस्थेतील लशधापत्रत्रकेवर ववतररत करण्यात येणाऱ्या गव्हाच्या 
वपठामध्ये भेसळ करुन ते बािारात पुन्हा पतींिली या ब्रॅण्डखाली लक्ष्मीकुमार फुड टे्रडड ींग या 
फ्लोअर लमलकडून ववकण्याचा प्रयत्न होत असताना हदनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास लभवींडी गुन्हे शाखेन े धाड ्ाकून उक्त पीठाचा साठा िप्त केला, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असर्लयास, अन्न व औषध प्रशासनाने हदनाींक १ ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास  
सदर फ्लोअर लमल ला  परवाना देताना या गोष्ीकड े हेतूपूरस्सर दलुसक्ष केर्लयामळेु  सदरहू 
भेसळ व्यवसाय उघडकीस येण्यास उशीर झाला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असर्लयास, चौकशीत काय आढळून आले  व त्यानुसार सींबींचधत दोषीींवर  कोणती कारवाई 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) :  (१) हे अींशतः खरे आहे.     
(२) हे खरे नाही.  
(३) व (४) सदर प्रकरणी हद. ५.१०.२०१७ रोिी माणकोली, लभवींडी येथील अींिुरगाव या 
हठकाणी मे.लक्ष्मीकुमार फुड या फ्लोअर लमल मध्ये सावसिननक ववतरण व्यवस्थेतील 
लशधापत्रत्रकेवर ववतररत करण्यात येणा-या गव्हाच्या वपठामध्ये पतींिली आयुवेहदक कीं पनीच े
गव्हाचे वपठ ज्याची वैधता सींपलेली आहे अस े लमसळुन त े रािश्री गोर्लड व रॉयल अग्रो या 
ब्रॅण्डच्या वपशवीत पॅकीींग केलेले व करीत असताना लमळुन आर्लयाने सदरचा साठा िप्त करुन 
सींबींचधताींववरुध्द नारपोली पोलीस स््ेशन गु.र.क्र. ४०४/२०१७, भा.दीं.वव. कलम २७२, २७३, ४२०, 
३४ सह िीवनावश्यक वस्तु कायदा १९५५ चे कलम ३, ७, ८, ९ सह हद. बॉम्बे रेशननींग एररया 
शेड्युर्लड कमोडड्ीि ऑडसर १९८६ चे कलम ४, ५, ६, ७, ८ सह महाराषट्र फुड गे्रन्स रेशननींग 
रेग्युलेशन्स १९६६ च ेकलम १८(३) ए ए ए प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
    मे. लक्ष्मीकुमार फुड टे्रडड ींग या पेढीचा अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याींतगसतचा परवाना 
रद्द करण्यात आलेला आहे. तसेच, नमुद गुन््यातील ५ अ्क आरोपीींना मा. सत्र न्यायालयाने 
िामीन मींिुर केला असुन सदर गुन्हा तपासाधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
  

रत्नाधगरी शहरात अांमिी पदाथाांची ववक्री िरणाऱयाांवर िारवाई होत नसर्लयाबाबत 
  

(४)  ९५२५९ (०६-०१-२०१८).   श्री.भासिर िाधव (गुहागर), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रत्नाचगरी शहराच्या वेगवेगळ्या भागात गाींिा या अींमली पदाथासची मोठ्या प्रमाणात ववक्री 
सुरू असर्लयाचे हदनाींक ३१  ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशसनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास, या प्रकरणी तीन सींशनयताींवर अ्केची कारवाई करण्यात आली असली तरी या 
अींमली पदाथासची अनके हदवसाींपासून मोठ्या प्रमाणात  ववक्री सुरू असताींना पोलीस प्रशासन 
त्याकड ेदलुसक्ष करीत होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास, याबाबत  सखोल तपास करण्यात येऊन अींमली पदाथांची  ववक्री करणा-याींवर 
व दलुसक्ष करणाऱ्या सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सदर प्रकरणी तीन सींशयीताींवर अ्केची कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
     सींपूणस जिर्लहा स्तरावर हद.१६.०७.२०१४ त ेहद.२८.०७.२०१४ या कालावधीत अींमली पदाथस 
व अवैध दारु ववरोधी िनिागरण मोहहम राबववण्यात आली होती तसेच  लघुप् दाखवुन 
िनिागतृी करण्यात आलेली आहे. त्याच प्रमाणे बी् अींमलदार याींचे कडून सींबींचधत कायसके्षत्रात 
गस्त करुन गोपनीय माहहती घेण्यात येत.े जिर्ल्यामध्ये वेळेवेळी अचानक  नाकाबींदी राबवनू 
अींमली पदाथांची वाहतकू/तस्करी होणार नाही याकररता वाहन तपासणी करण्यात येते. पोलीस 
ठाणे स्तरावर शाींतता बैठका, मोहर्लला बैठका आयोजित करुन अींमली पदाथस ववरोधी 
िनिागतृी करण्यात येत,े गोपनीय माहहतीदाराींमाफस त माहहती लमळताच सींबींचधताींवर कारवाई 
करुन गुन््यास प्रनतबींध केला िातो. 
(३) सदर  प्रकरणी अचधकाऱ्याींच े दलुसक्ष झार्लयाच े हदसून आले नाही. तथावप रत्नाचगरी शहर 
पोलीस ठाणे येथे १) गुन्हा रजि. नीं. गु.र. नीं.४४/२०१७, २) गुन्हा रजि. नीं. ३९१/२०१७        
३) गुन्हा रजि. नीं.५०४/२०१७ अस े३ गुन्हे दाखल आहेत. 
(४) तात्काळ गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. 

___________ 
  

राज्यातीि वाढते सायबर गुन््याांचे प्रमाण 
  

(५)  ९५३६३ (०६-०१-२०१८).   श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासिा), श्री.राि ुतोडसाम (अणी), 
श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर), डॉ.राहूि आहेर (चाांदवड), श्री.अलमत वविासराव देशमखु (िातूर 
शहर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीि (लशडी), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान 
(चाांददविी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.नरेंद्र महेता (लमरा 
भाईंदर), अॅड.पराग अळवणी (वविेपािे), श्री.नरेंद्र पवार (िर्लयाण पजश्चम), िॅप्टन आर.तलमि 
सेर्लवन (सायन-िोळीवाडा), अॅड.आलशर् शेिार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती सीमाताई दहरे (नालशि 
पजश्चम), श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.रािेश टोप े
(घनसावांगी), श्री.वविय िाळे (लशवािीनगर), श्री.सुरेश हाळवणिर (इचििरांिी), श्री.सुरेश 
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(रािूमामा) भोळे (िळगाव शहर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मतनर्ा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अतुि भातखळिर (िाांददविी पूवस), श्री.्न्मेश पाटीि (चाळीसगाव), अॅड.भीमराव 
धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सुतनि लशांदे (वरळी), श्री.गोवधसन शमास (अिोिा पजश्चम), श्री.हर्सवधसन 
सपिाळ (बिुढाणा), श्री.असिम शखे (मािाड पजश्चम), श्री.िािीदास िोळांबिर (वडाळा), 
प्रा.वर्ास गायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाि पाटीि (धुळे ग्रामीण), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.भारत भाििे (पांढरपूर), श्री.अब् दिु सत्तार (लसर्लिोड), 
श्री.आलसफ शखे (मािेगाांव मध्य), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.सुतनि िेदार 
(सावनेर), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेर्लवे), श्री.राहुि बोंदे्र (धचखिी), श्री.अलमत झनि 
(ररसोड), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड ्त्तर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्रीमती तनमसिा 
गाववत (इगतपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सायबर क्राईमच्या ववववध  गुन््याींच्या प्रमाणात हदवसेंहदवस वाढ होत असताना 
दाखल झालेर्लया गुन््याींतील ननम्म्याहून अचधक गुन्हे सोडववण्यात पोलीसाींना अपयश आले 
असून गत सहा वषांत राज्यभरात दाखल झालेर्लया १० हिार ४१९ गुन््याींमधील ७० ्क्के 
गुन््याींचा आिही शोध लागलेला नसनू केवळ ०.३ ्क्के गुन््याींमध्येच आरोपीींना लशक्षा 
झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास, मुींबईत सवासचधक सायबर गुन््याींची नोंद झार्लयाची माहहती लमळत आहे तसेच 
पुणे शहरात सायबर गुन््याींचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले असून सन २०१७ मध्ये नऊ 
महहन्यात सायबर गुन्हयाींत िवळपास दपु्ीने वाढ झालेली आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास, नालशक शहरात ऑनलाईन फसवणुकीच्या गुन््याींत सातत्यान ेवाढ होत असून 
या फसवणुकीमध्ये ववनयभींग, पासवडस हॅक करुन ए्ीएम व्दारा पसैे काढून घेणे, बोगस कॉल 
सें्रवरुन बँक खात्याची माहहती पासवडस सींकलीत करण्याच े प्रकार ऑनलाईन फसवणुकीत 
होऊन सायबर गुन््यात वाढ होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असर्लयास, कॅशलेस व्यवहारावर िोर देण्यासाठी शासनान े डडजि्ल इींडडया व ववववध 
योिना राबववर्लया परींतु माहहती चोरुन नागररकाींच्या खात्यातून पैसे चोरी होत 
असर्लयाच्या घ्ना वाढत असर्लयाची माहहती माहे ऑक््ोबर २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशसनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) औरींगाबाद शहरासह मराठवाड्यात पूवसपररचचत पण आता दरुावलेर्लया महहलाींचा सुड 
घेण्यासाठी त्याींच े आके्षपाहस फो्ो, जव्हडीओ वेबसाई् ककीं वा सोशल लमडीयात वॉर 
व्हायरल करण्याच्या प्रमाणात चचींतािनक वाढ होत असनू असे कृत्य करणारे बहुतेक िण 
उच्चलशक्षीत व तींत्रज्ञ आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असर्लयास, राज्यात वाढत्या सायबर गुन््याींवर प्रनतबींध करण्यासाठी शासनान े कोणत्या 
प्रभावी उपाययोिना केर्लया वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) व (२) िानेवारी २०१२ पासून ऑक््ोबर २०१७ पयतं 
राज्यात माहहती व तींत्रज्ञान अचधननयमाींतगसत राज्यात १२०४७ गुन्हे नोंद झाले आहेत. त्यापकैी 
३६०२ गुन््याींची उकल झाली असून ८४४५ गुन््याींची उकल झालेली नाही. राज्यातील सायबर 
गुन््याींतील प्रकरणाींच ेदोष लसद्धीच ेप्रमाण २४ ्क्के इतके आहे.  
     मुींबई शहरात सन २०१७ मध्ये १५२२ सायबर गुन्हे दाखल झाले आहेत. 
     पुणे शहरात िानेवारी २०१६ त ेसप् े्ंबर २०१६ या कालावधीत ३१५ सायबर गुन्हे दाखल 
झाले होते. िानेवारी २०१७ ते सप् े्ंबर २०१७ या कालावधीत २६० सायबर गुनहे नोंद झाले 
आहेत. 
(३) हे म्हणने खरे नाही. 
     पोलीस आयुक्तालय, नालशक शहर येथे हद.०१.०५.२०१७ रोिी सायबर पोलीस ठाणेची 
स्थापना झार्लयापासून एकुण ३५ गुन्हे दाखल झालेले असनू त्यापैकी १२ गुन्हे उघडकीस 
आणून मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले आहेत. सदरच े गुन्हे अद्याप 
न्यायप्रववष् आहेत. सदर ०४ दाखल गुन््यातील आरोपीींना अद्याप िामीन झालेला नाही. 
(४) इीं्रने् सहि उपलब्ध्द झार्लयामुळे इीं्रने् सींसाधनाींचा वापर  वाढलेला आहे. स्मा स् 
मोबाईल मळेु प्रत्येकाच्या हातात ऑनलाईन व्यवहार सहि झालेला आहे. सोलशअल ने्वककंग 
साई्मुळे प्रत्येकाच े ऑनलाईन सींवाद सींपकस  वाढले आहेत. कॅशलेस व्यवहाराींमुळे बँकेच े
ऑनलाईन व्यवहार करण्याच ेप्रमाण वाढले आहे. प्रत्येक के्षत्रात सायबर तींत्रज्ञान वापर वाढला 
असला तरी या तींत्रज्ञानापासून उद्भवणाऱ्या धोक्याींबद्दल लोकाींमध्ये अज्ञान आहे. पररणामी 
सायबर तींत्रज्ञानात पारींगत असलेले गुन्हेगारी प्रवतृ्तीचे लोक मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी घडवून 
आणत आहेत.  
(५) औरींगाबाद शहर पोलीस आयकु्तालयात महहला सींबींधी आके्षपाहस फो्ो, जव्हडीयो, वेबसाई् 
ककीं वा सोशल लमडीया बाबतची दखल गुन््याींची आकडवेारी खालीलप्रमाणे असून सन २०१७ 
मध्ये सन २०१५ पेक्षा २ गुन््याींची वाढ झालेली असून एकुण १७ गुन्हे नोंदववले गेले आहेत. 
असे कृत्य करणारे आरोपी सुलशक्षीत आहेत. 

वषस २०१५ २०१६ २०१७ 
सींख्या १५ १५ १७ 

(६) राज्यातील सवस जिर्लहे व पोलीस आयुक्तालयाींमध्ये स्थावपत एकुण ४७ सायबर 
लॅब/तींत्रज्ञानयुक्त गुन्हे अन्वेषण कें िाींना सायबर पोलीस ठाणे असे घोवषत करण्यात आले आहे. 
या हठकाणी तपासाकररता  आवश्यक यींत्रसामुग्री (सॉप््वेअर  व हाडसवेअर) पुरववण्यात आले 
असून इतर सामुग्री पुरववण्यात येत आहे. सायबर गुन््याींमध्ये अ्क करण्यात आलेर्लया 
आरोपीींववरुध्द दोषारोप लसद्ध होण्यासाठी पोलीसाींना ननयलमतपणे प्रलशक्षण देण्यात येत आहे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यभरातीि दरुवसथा झािेर्लया हुतात्मा समारिाांच्या दरुुसतीिरीता  
आिेिा तनधी परत गेर्लयाबाबत  

  

(६)  ९६०५५ (३०-१२-२०१७).   श्री.अतिु भातखळिर (िाांददविी पूवस), श्री.राणािगिीतलसांह 
पाटीि (्समानाबाद) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यभरातील दरुवस्था झालेर्लया हुतात्मा स्मारकाींची दरुुस्ती करण्यासाठी शासनान ेमींिूर 
केलेर्लया ननधीचा प्रशासकीय स्तरावरील हदरींगाईमुळे वापर न झार्लयाने तो परत गेर्लयाचे माहे 
ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशसनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास, राज्यातील हुतात्मा स्मारकाींच्या दरुुस्ती करण्यासाठी रुपये २५ को्ीींचा ननधी 
हदला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास, राज्यभरात २०६ हुतात्मे स्मारके असून त्याची वळेोवेळी दरुुस्ती न झार्लयान े
दरुवस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असर्लयास, ननधी खचस न होण्याची नेमकी काय कारणे आहेत व राज्यातील हुतात्म े
स्मारकाींची दरुुस्ती होण्यासाठी शासन पुन्हा ननधी मींिूर करणार आहे काय, 
(५) नसर्लयास, ववलींबाची काय कारणे आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. आचथसक वषस २०१७-१८ मध्ये राज्यातील 
२०६ हुतात्मा स्मारकाींच्या डागडुिीसाठी शासन ननणसय हदनाींक १४.२.२०१८ अन्वये एकूण 
रु.१७.५० को्ी इतका ननधी ववतररत करण्यात आला आहे. १ एवप्रल २०१७ त ेमाहे ऑगस्् 
२०१७ पयतं ननधी ववतररत केलेला नाही.  
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) सन २०१६-१७ मध्ये राज्यातील काही नगरपाललका/ग्रामपींचायतीच्या ननवडणूका िाहीर 
झार्लयामुळे त्या के्षत्रात आचारसींहहता लागू होती.  सबब, आचारसींहहता लागू असर्लयामळेु 
हुतात्मा स्मारकाींच्या दरुुस्ती व परररक्षणाची काम े हाती घेण्यासाठी ननववदा प्रकक्रया, अन्य  
प्रशासकीय बाबी इत्यादी काम ेके्षत्रत्रय स्तरावर  हाती घेण्यात आली नसर्लयामुळे सदरचा ननधी 
खचस होऊ शकला नाही.  सन २०१६-१७ या वषाससाठी एकूण रु. २२,६९,०५,०००/- इतका ननधी 
ववतररत करण्यात आला होता व रु. ३,३२,३५,००५/-  इतका ननधी  ३१ माचस २०१७ पयतं 
अखचीत राहहलेला आहे. सन २०१७-१८ मध्ये एकूण रु. १७,५०,००,०००/- इतका ननधी ववतररत 
करण्यात आला  असून एकूण रु.१३.४३ को्ी इतका ननधी खचस झाला असून रु.९.२५ को्ी 
बचत झालेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िळगाव शहरात नवीन ्द्योगाांना चािना देण्याबाबत 
  

(७)  १०३७२१ (२६-१२-२०१७).   श्री.सुरेश (रािमूामा) भोळे (िळगाव शहर) :   सन्माननीय 
िौशर्लय वविास व ्द्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िळगाव शहरात बेरोिगाराच ेप्रमाण वाढलेले आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असर्लयास, त्यानसुार िळगाव शहरातील बेरोिगाराींना रोिगार लमळण्यासाठी  नवीन 
उद्योगाींना चालना देण्याबाबत शासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटीि-तनिांगेिर (११-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(३) बेरोिगारीचा प्रश्न सोडववण्यासाठी रोिगार मळेावे, ग्रींथालय सदृश्य अ्यालसका, 
बेरोिगाराींच्या सेवा सहकारी सींस्था स्थापन करणे, रोिगार प्रोत्साहन कायसक्रम, व्यवसाय 
मागसदशसन व समुपदेशन कें ि, प्रमोद महािन कौशर्लय व उद्योिकता ववकास अलभयान तसचे 
राज्यातील सुलशक्षक्षत बेरोिगाराींना स्वयींरोिगार सुरु करण्यासाठी व त्याद्वारे सुक्ष्म व लघ ु
उद्योगाींच्या ननलमसतीसाठी जिर्लहा उद्योग कें िामाफस त सुधाररत बीि भाींडवल योिना, जिर्लहा 
उद्योग कें ि किस योिना व  पींतप्रधान रोिगार ननलमसती कायसक्रम या योिना राबववण्यात 
येतात. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि मागासवगीयाांच्या खोट्या िातीच्या प्रमाणापत्राांवर शासनाच्या सेवेतीि आरक्षित 
नोिऱ या बळिावणाऱ या अधधिारी व िमसचाऱ याांवर िारवाई िरण्याबाबत 

(८)  १०४७६५ (०४-०४-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (्रण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  राज्यातील अनुसूचचत िाती, अनुसूचचत िमाती, ववमुक्त िाती, भ्क्या िमाती, ववशेष 
मागास प्रवगस व इतर मागासवगीयाींच्या खोट्या िातीच्या प्रमाणापत्राींवर शासनाच्या सेवेतील 
आरक्षक्षत नोकऱ् या बळकावणाऱ् या अचधकारी व कमसचाऱ् याींवर कारवाई करण्याचा ननणसय शासनाने 
माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असर्लयास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगान ेखोट्या 
िातीच्या प्रमाणपत्राींवर शासनाच्या सेवतेील आरक्षक्षत नोकऱ् या बळकावणाऱ् या अचधकारी व 
कमसचाऱ् याींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) राज्यातील अनुसूचचत िाती, अनुसूचचत 
िमाती, ववमुक्त िाती, भ्क्या िमाती,ववशेष मागास प्रवगस व इतर मागासवगीयाींच्या खोट्या 
िातीच्या प्रमाणापत्राींवर शासनाच्या सेवेतील आरक्षक्षत नोकऱ्या बळकावणाऱ्या अचधकारी व 
कमसचाऱ्याींवर कारवाई करण्याच ेआदेश सवोच्च न्यायालयान ेहदनाींक ६ िलु,ै २०१७ रोिी हदले 
आहेत. त्या अनुषींगाने कायसवाही करण्याच्या दृष्ीने राज्याच ेमहाअचधवक्ता याींचे मत घेतले  
असून त्यानुसार प्रस्ताव मींत्रीमींडळाच्या समोर मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 

___________ 
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िौशर्लय वविास िायसक्रमातांगसत देण्यात आिेर्लया रोिगाराांबाबत 
(९)  १०४७८७ (०५-०४-२०१८).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीि (लशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददविी), श्री.अलमत वविासराव देशमखु (िातूर शहर), श्री.अलमन 
पटेि (मुांबादेवी), श्री.त्र्यांबिराव लभसे (िातूर ग्रामीण), प्रा.वर्ास गायिवाड (धारावी), श्री.सुतनि 
िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.असिम शेख (मािाड पजश्चम), श्री.हर्सवधसन 
सपिाळ (बुिढाणा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दिु सत्तार (लसर्लिोड), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर), श्री.भारत भाििे (पांढरपूर) :  सन्माननीय िौशर्लय वविास व ्द्योििता मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कौशर्लय ववकास प्रलशक्षण सींस्थेतील प्रवेलशत प्रलशक्षणार्थयांच ेशैक्षणणक नुकसान होऊ नये 
म्हणून सींस्थास्तरावरील लशर्लप ननदेशकाींच्या ररक्त पदावर तालसका तत्वावर / कीं त्रा्ी तत्वावर 
ककती पयासयी लशक्षकाींची नेमणूक करण्यात आली आहे, कायमस्वरुपी लशषय ननदेशकाींची 
ननयुक्ती करण्यासींदभासत शासन कोणत्या उपाययोिना करीत आहे, 

(२) तसेच ककती खािगी सींस्था वा कीं पन्याींना प्रलशक्षणाचे काम देण्यात आले,  माहे िानेवारी, 
२०१५ ते हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१७ या कालावधीत प्रनतवषी ककती युवकाींना प्रलशक्षण लमळाले, 
यातील ककती िणाींना रोिगार लमळाला, ककती िणाींनी स्वत:चा रोिगार तयार केला, याबाबत 
मा.ववरोधी पक्षनेता ववधानसभा याींनी सचचव, कौशर्लय ववकास व उद्योिकता ववभाग याींना 
माहे िानेवारी, २०१८  मध्ये वा त्यादरम्यान पत्र पाठववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणतीही कायसवाही न केर्लयाने प्रलशक्षणाथींना 
योग्य प्रलशक्षण न लमळार्लयाने लाखो तरुण रोिगारापासून वींचचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असर्लयास, याप्रकरणी केलेर्लया चौकशीत काय आढळून आले  व त्यानुसार कौशर्लय 
ववकास कायसक्रम प्रभावीपणे राबववण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायसवाही केली  वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटीि-तनिांगेिर (२१-०५-२०१८) : (१) औद्योचगक प्रलशक्षण सींस्थेतील प्रवेलशत 
प्रलशक्षणार्थयांचे शैक्षणणक नकुसान होऊ नये म्हणून सींस्था स्तरावरील लशर्लप ननदेशकाच्या 
ररक्त पदाींवर तालसका तत्वावर १०६५ व कीं त्रा्ी तत्वावर ३०९ लशक्षकाींची नेमणूक करण्यात 
आलेली आहे. व्यवसाय लशक्षण व प्रलशक्षण सींचालनालयाच्या अखत्याररतील पदाींचा आढावा 
घेऊन आकृतीबींध मींिूर करण्याबाबतची कायसवाही ववत्त ववभागाच्या सर्लर्लयाने सुरू आहे. 
आकृतीबींध मींिूर झार्लयानींतर ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायसवाही करण्यात येईल. 
(२) कौशर्लय ववकास ववभागातील ररक्त पदाींमुळे व्यावसानयक प्रलशक्षणापासून ववद्याथी वींचचत 
राहत असर्लयाबाबत मा. ववरोधी पक्ष नेता महाराषट्र ववधानसभा याींनी हदनाींक १५.०१.२०१८ 
रोिी प्रधान सचचव, कौशर्लय ववकास व उद्योिकता याींना पत्र हदले हे खरे आहे.  
(३), (४) व (५) प्रवेलशत प्रलशक्षणार्थयांचे शैक्षणणक नुकसान होऊ नये म्हणून सींस्थास्तरावरील 
लशर्लप ननदेशकाींच्या ररक्त पदाींवर तालसका तत्वावर / कीं त्रा्ी तत्वावर पयासयी लशक्षकाींची 
नेमणूक करण्यात आली असून, ववद्यार्थयांच ेप्रलशक्षण सुरु आहे. कोणताही ववद्याथी कौशर्लय 
ववकास प्रलशक्षणापासून वींचचत राहहलेला नसर्लयामळेु चौकशी करण्यात आलेली नाही.   

___________ 
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धमासदाय रुणाणाियािडून सवससाधारण व गरीब रुणाणाांसाठ   
आरोणाय सेवा पुरवविे िात नसर्लयाबाबत 

  

(१०)  १०४८८४ (१८-०४-२०१८).   श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासिा), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.भारत भाििे (पांढरपूर), 
श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड ्त्तर), श्री.राहूि िुि (दौंड), श्री.शरददादा 
सोनावणे (िुन्नर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेि), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), अॅड.आलशर् 
शेिार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मतनर्ा चौधरी (ददहसर), 
श्री.बळीराम लसरसिार (बाळापूर), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीि 
(लशडी), श्री.िािीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.असिम शेख (मािाड पजश्चम), प्रा.वर्ास गायिवाड 
(धारावी), श्री.नसीम खान (चाांददविी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अलमत वविासराव 
देशमुख (िातूर शहर), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अब् दिु 
सत्तार (लसर्लिोड), श्री.आलसफ शेख (मािेगाांव मध्य), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
श्री.हर्सवधसन सपिाळ (बुिढाणा), श्री.सुतनि िेदार (सावनेर), श्री.राहुि बोंदे्र (धचखिी), 
श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्रीमती तनमसिा गाववत (इगतपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी) :  
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये धमासदाय रूग्णालये ‘गरीबाींच्या दारी’  या उपक्रमाचा दसुरा ्प्पा हदनाींक ३ 
डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास  राबववण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास, या उपक्रमाींतगसत राज्यातील ४५० धमासदाय रूग्णालयाींनी सहभाग घेतला होता 
तसेच या उपक्रमाींतगसत गरीब रूग्णाींच्या घरी िाऊन त्याींच्यावर ववनामुर्लय उपचार करण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास, पुणे शहरातील रूबी हॉल रूग्णालय, िहाींगीर रूग्णालय,  इनलॅक्स बुधराणी 
रूग्णालय,  पुणा रूग्णालय,  सींचेती रूग्णालय, मींगेशकर रूग्णालय, हाडड सकर रूग्णालय, 
स्यािी  रूग्णालय , हदनानाथ मींगेशकर  रूग्णालय,  नेस वाडडया  रूग्णालय, भारती  
रूग्णालय अस े अनेक रूग्णालय, गररबाींसाठी राखीव असलेले १० ्क्के राखीव खा्ा 
योिनेतींगसत ननधी लशर्ललक नाही हे कारण साींगून गरीब रूग्णाींवर मोफत उपचार करत नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असर्लयास, सवससाधारण व गरीब रुग्णाींना मोफत रुग्ण सेवा देण्यास ्ाळा्ाळ करणा-या 
धमासदाय रुग्णालयाींवर कारवाई करण्याबाबत तसचे सवससाधारण व गरीब रुग्णाींना मोफत 
रुग्ण  सेवा देण्याबाबत शासनाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसर्लयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०५-२०१८) :(१) होय, सदर उपक्रमाचा पहहला ्प्पा मुींबईत हद. ०४ 
नोव्हेंबर,२०१७ व दसुरा ्प्पा उवसररत राज्यात हद. ०३ डडसेंबर २०१७ रोिी राबववण्यात आला. 
(२) सदर अलभयानाींतगसत दोन्ही ्प्प्याींत लमळून राज्यातील ३८४ धमासदाय रुग्णालय तसचे 
धमासदाय वैद्यकीय कें ि व पुणे येथील तीन सामाजिक सींस्थाींनी सहभाग घेतला. तसचे, सदर 
उपक्रमाींतगसत झोपडपट्टी व गरीब वस्तीतील रुग्णाींची ववनामूर्लय तपासणी करण्यात आली. 
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(३) नाही. मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींचकेडील रर् याचचका (पीआयएल) क्र.३१३२/२००४ 
मधील आदेशानुसार मींिुर योिनेत नमूद केर्लयाप्रमाणे धमासदाय रुग्णालयान े सवस रुग्णाींच्या 
देयकाींच्या (ननधसन रुग्ण व दबुसल घ्कातील रुग्णाींची देयके वगळून) दोन ्क्के रक्कम प्रत्येक 
महहन्याला प्रत्यक्षात ननधसन रुग्ण ननधी खात्यात िमा करावी व सदरची रक्कम ही िास्तीत 
िास्त ननधसन रुग्ण व दबुसल घ्कातील रुग्णाींना वैद्यकीय उपचार देण्यासाठी खचस करणे 
बींधनकारक आहे. त्यानुसार पुणे जिर्ल्यातील सवस धमासदाय रुग्णालये मा. उच्च न्यायालय, 
मुींबई याींनी  रर् याचचका (पीआयएल) क्र.३१३२/२००४ मध्ये हदलेर्लया आदेशानुसार कायसवाही 
करीत आहेत. तसेच प्रश्नाींककत सवस रुग्णालये  उपचार केलेर्लया सवस ननधसन व दबुसल घ्कातील 
रुग्णाींची सवस माहहती, नाव, पत्ता, उत्पन्नाचा पुरावा इत्यादी माहहती धमासदाय कायासलयाच्या 
अचधकृत सींकेतस्थळावरही भरत आहेत. असे धमासदाय आयुक्त, महाराषट्र याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे शहरात ३१ डडसेंबरच्या पाश्वसभूमीवर िोिशेत येथीि नौदिाच्या  
तळावर सांशयीत तरुणान ेिेिेिी घुसखोरी 

  

(११)  १०५१५९ (१८-०४-२०१८).   श्री.अलमत वविासराव देशमखु (िातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटीि (लशडी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), श्री.नसीम 
खान (चाांददविी), श्री.असिम शखे (मािाड पजश्चम), प्रा.वर्ास गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती 
ठािूर (ततवसा), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.िुणाि पाटीि (धुळे ग्रामीण), श्री.िािीदास 
िोळांबिर (वडाळा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराव लभसे (िातूर ग्रामीण), 
श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), श्री.तिुाराम िाते (अणुशक्ती नगर), श्री.सुतनि राऊत (ववक्रोळी), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ठाण े शहरात ३१ डडसेंबरच्या पाश्वसभमूीवर सवसत्र पोलीस बींदोबस्त असतानाही कोलशेत 
येथील नौदलाच्या तळावर सींशयीत तरुणान ेघसुखोरी केर्लयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास, कडकेो् बींदोबस्त असतानादेखील नौदलाच्या  तळावर सींबींचधत तरुण का 
घुसला हे अद्यापही  स्पष् झालेले नाही,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास,  उक्त हठकाणाची अचधकची सुरक्षा पुरववण्यासींदभासत राज्य शासनाने कोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  हे खरे नाही. 
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     सदरचा इसम हा नौदलाच्या तळालगत िे.्ी.गे्िवळ, हायलसक्युरर्ी लभींतीलगत नेव्हल 
स््ेशन कोलशेत रोड ठाणे येथ ेसींशयास्पद जस्थतीत लमळून आर्लयाने कतसव्यावर असलेले गाडस 
याींनी त्यास त्याींच्या वररषठाच्या ननदशसनास आणून देवून त्यास पुढील कारवाई कररता 
पोलीसाींच्या ताब्यात हदर्लयान ेत्याचेवर गुन्हा दाखल केला आहे. 
आरोपी याची पत्नी त्याला सोडुन गेली असर्लयान ेतीच्या शोधात तो ठाणे येथ ेआलेला होता. 
व त्याला रस्ता माहहती नसर्लयान ेसदर नौदलाच्या तळालगत िे.्ी. गे्िवळ, हायलसक्युरर्ी 
लभींतीलगत नेव्हल स््ेशन कोलशते रोड ठाण े येथ ेपोहचला अस ेप्रथमदशसनी चौकशीत समोर 
आले आहे. 
(३) ववभागातील पोलीस ठाण्याचे हद्दीतील गोपनीय यींत्रणा सतकस  करुन हद्दीत स्थाननक 
पोलीसाींची गस्त वाढववण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

गेटवे ऑफ इांडडया ते एलिफां टा व गेटवे ऑफ इांडडया ते माांडवा-अलिबाग  
हा सागरी प्रवास महागर्लयाबाबत 

  

(१२)  १०५२६८ (१७-०४-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (्रण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गे्वे ऑफ इींडडया त ेएललफीं ्ा व गे्वे ऑफ इींडडया त ेमाींडवा-अललबाग हा सागरी प्रवास 
माहे िानेवारी, २०१८ पासून १० ते २० रुपयाींनी महागला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असर्लयास, यामुळे दररोि प्रवास करणा-या नागररकाींवर आचथसक बोिा वाढला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास, सदरची दरवाढ करण्याची कारणे काय आहेत व ही दरवाढ कमी करण्याबाबत  
शासनाची भुमीका काय आहे व तद्नुसार शासनान ेकोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०६-२०१८) : (१) व २) होय, हे खरे आहे.  
       गे्वे ऑफ इींडडया त ेएललफीं ्ा व गे्वे ऑफ इींडडया त ेमाींडवा या िलमागासदरम्यानच े
प्रवासी नतकी् दरननजश्चती/नतकी् दरामध्ये होणारी वाढ मुींबई बींदर ववश्वस्थ (MBPT) 
ववभागामाफस त केली िात.े मुींबई बींदर ववश्वस्थ (MBPT) हे कें ि शासनाच्या अखत्यारीत येत.े  
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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‘‘सवातांत्र्यवीर ववनायि दामोदर सावरिर’’ याांना िें द्र सरिारन े 
‘‘भारतरत्न किताब’’ या पुरसिाराने, सन्मातनत िरण्याबाबत 

  

(१३)  १०५३५६ (१८-०४-२०१८).   श्री.सुतनि प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय राज्यलशष्ट्टाचार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींदसु्थानच्या स्वातींत्र्य सींग्रामातील प्रखर राषट्रभक्त ‘‘स्वातींत्र्यवीर ववनायक दामोदर 
सावरकर’’ याींना मरणोत्तर ‘‘भारतरत्न ककताब’’ या पुरस्कारान,े सन्माननत करण्यासींदभासत 
लोकप्रनतनीधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींना माहे िानेवारी २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदन 
देऊनही अद्याप यावर शासनाकडून कोणतीच कायसवाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असर्लयास, राज्य शासनान,े सदरहू पत्राच्या अनुषींगाने कें ि शासनाकड े पाठपुरावा करुन 
स्वातींत्र्यवीर सावरकराींना, ‘‘भारतरत्न ककताब’’ पुरस्कार लमळण्याबाबत अद्यापपयतं कोणती 
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम लशांदे  (२१-०५-२०१८) : (१) व (२) नाही. 
     माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये मा.मखु्यमींत्री कायासलयाकडून स्वातींत्रवीर ववनायक दामोदर 
सावरकर याींना भारतरत्न या पुरस्काराने सन्माननत करण्याबाबतचे श्री.रघुनाथ मुकणे, 
सींस्थापक सदस्य, चमसकार महामींच ठाण ेयाींच े ननवेदन ववभागास प्राप्त झाले आहे. यालशवाय 
अन्य काही सींस्थाींनी देखील अशाच प्रकारची मागणी शासनाकड ेकेलेली आहे. 
     भारतरत्न पुरस्कारासींदभासत कें िीय गहृ मींत्रालयाच्या मागसदशसक सूचनाींमध्ये “The 
recommendation for Bharat Ratna are made by the Prime Minister himself to 
the President. No formal recommendations for this are necessary.” असे नमूद 
केलेले आहे. त्याआधारे ननवेदनकत्यांना शासन स्तरावरुन ही वस्तुजस्थती अवगत करण्यात 
आलेली आहे 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईजसथत देवनार पोिीस चौिीत िायसरत असणाऱया हवािदाराचा  
बांदोबसत दरम्यान मतृ्य ूझार्लयाबाबत 

  

(१४)  १०५३७६ (१२-०४-२०१८).   श्री.अब ू आिमी (मानखूदस लशवािीनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईजस्थत देवनार पोलीस चौकीत कायसरत असणाऱ्या रघुनाथ सहाणे या हवालदाराचा 
बींदोबस्त दरम्यान मतृ्यू झार्लयाची बाब हदनाींक १० िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास 
ननदशसनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असर्लयास, पोलीस प्रशासनामध्ये अनत कामाच्या तणावामुळे पोलीस कमसचारी/ 
अचधकाऱ्याींच्या प्रकृतीवर पररणाम होत  असर्लयाच ेननदशसनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास, पोलीस कमसचारी/अचधकाऱ्याींवरील ताण कमी होण्यासाठी शासनातफे कोणती 
उपाययोिना करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१८) : (१) व (२) पोलीस हवालदार रघुनाथ सहाणे याींना हद. 
०२.०१.२०१८ रोिी गोवींडी पोलीस ठाण े हद्दीतील पाींिरपोळ या हठकाणी छत्रपती लशवािी 
महाराि याींच्या पुतळ्याच्या सुशोलभकरणाचे उद्घा्न बींदोबस्ताकररता नेमण्यात आले होते. 
सदरचा बींदोबस्त सींपवनु ते रात्री २१:०० वा. च्या सुमारास त्याींच्या राहते घरी गेले होते. 
रात्रीच्या िेवणानींतर त्याींना अस्वस्थ वा्ून त े बेशुध्द पडर्लयान े त्याींना शताब्दी रुग्णालय 
येथील प्राथलमक उपचारानींतर सायन रुग्णालय येथे उपचारादरम्यान हद. ०८.०१.२०१८ रोिी 
०५:३० वा त्याींच ेननधन झाले आहे. 
     त्याींचेवर उपचार करणा-या वैद्यकीय अचधका-याींनी मतृ्युच ेकारण Raised Intracranial 
tension, Intracanial Bleed- Natural असे हदले आहे. त्याबाबत पो.ह. सहाण े याींच्या 
पत्नीचा व मुलाचा िबाब नोंद करण्यात आला असनु त्याींनी सींशय अगर तक्रार नसर्लयाच े
नमुद केले आहे. 
(३) पोलीस कमसचा-याींवरील कामकािाचा ताण कमी व्हावा यासाठी हद. ०५.०५.२०१६ पासुन 
पररमींडळ-६ मधील देवनार पोलीस ठाणे येथे प्रायोचगक तत्त्वावर ८ तास कतसव्य सुरु करण्यात 
आले आहे. सध्या पररमींडळातील सवस पोलीस ठाण्यास ८ तास कतसव्य सुरु करण्यात आले 
आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

दहांदभट्टी (ता.अहेरी, जि.गडधचरोिी) गावातीि एिा व्यक्तीची पोिीसाांचा  
खबरी असर्लयाच्या सांशयावरुन नििवाद्याांनी हत्या िेर्लयाबाबत 

(१५)  १०५५२३ (१२-०४-२०१८).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हहींदभट्टी (ता.अहेरी, जि.गडचचरोली) गावातील मधुकर आत्राम याींची पोलीसाींचा खबरी 
असर्लयाच्या सींशयावरुन  नक्षलवाद्याींनी गोळ्या झाडून हत्या केर्लयाची घ्ना हदनाींक  २१ 
डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास  घडली, हे खरे आहे काय, 

(२)  असर्लयास, उक्त घ्नचेी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असर्लयास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व तद्नसुार शासनाने पुढे कोणती कारवाई 
केली व मतृाच्या नातेवाईकाला शासनान ेकोणती मदत देली वा देण्यात येत आहे तसेच अशा 
प्रकारच्या घ्ना भववषयात घडू नये याबाबत कोणती प्रनतबींधात्मक उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०५-२०१८) : (१) व (२) होय. 
(३) सदर घ्नेच्या अनुषींगाने उपपोस््े पेरीलमली येथे अप क्र. ०८/२०१७, कलम ३०२, ३२३, 
१४३, १४७, १४८, १४९, १२० (ब) भाींदवव, सहकलम ५/१७ भाहका, अन्वये गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 
     नक्षलवाद्याींची माहहती पोलीसाींना देतो असा सींशय घेवून दहशत पसरववण्याचे उदे्दशाने 
नक्षलवाद्याींनी त्याचा खनु केर्लयाचे चौकशीत आढळून आले आहे. 
     मतृकाचे वारसदाराींना एस.आर.ई. अींतगसत २ लक्ष सानुग्रह अनुदान देण्यात आले आहे. 
महाराषट्र शासनाकडून रुपये ३ लक्ष व कें ि शासनाकडून ५ लक्ष ऐवढी मदत प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे शहरातीि समाटस पोिीलसांग िरण्यासाठ  पुणे पोिीसाांनी सुरु  
िेिेिे सांिेतसथळच अद्ययावत नसर्लयाबाबत 

  

(१६)  १०५८१९ (०७-०४-२०१८).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुििणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील स्मा स् पोलीलसींग करण्यासाठी पुणे पोलीसाींनी सुरु केलेले  सींकेतस्थळच  
अद्ययावत नसर्लयाच े माहे  नोव्हेंबर, २०१७  मध्ये  वा त्या दरम्यान ननदशसनास आले 
आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास,पोलीसाींच्या या  सींकेतस्थळावर हदलेर्लया माहहतीचा वापर  पुणेकर शहरात रोि 
करत असून ्ेक्नो सेव्ही पुणेकराींना हदलेले पोलीस ठाण्याचे दरूध्वनी क्रमाींक तसेच पोलीस 
ठाण्याच्या बदलेर्लया पोलीस अचधकाऱ्याींची नावेही अद्ययावत नाही, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास,  सदरहू बाबीींमळेु नागररक त्रस्त झालेले असून नागररकाींच्या समस्या 
सोडववण्यासाठी शासनाने कोणत्या उपयायोिना  केर्लया  वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१८) : (१) व (२) पुणे शहर पोलीस दलासाठी 
www.punepolice.gov.in व  www.punepolice.co.in अशी दोन सींकेतस्थळे अद्ययावत 
करून कायसजन्वत करण्यात आली आहेत. सदर सींकेतस्थळावर पुणे शहर पोलीस दलाची सींपुणस 
माहहती अदयावत आहे. तसेच सदर सींकेतस्थळावर पुणे शहर पोलीस दलाच े जव्््र हँडल, 
फेसबुक पिे याींची देखील ललींक देण्यात आलेली आहे. 
(३) सद्यजस्थतीत, पुणे पोलीस दलाच े दोन्ही सींकेतस्थळे अदयावत असून कायासजन्वतही 
आहेत. 
     यालशवाय महाराषट्र पोलीसाींकडून www.mhpolice.maharashtra.gov.in हे सींकेतस्थळ 
सुरू केले असून त्यामधील लस्ीझन पो स्ल च्या माध्यमातुन नागरीकाींकरीता, ऑनलाईन 
कम्प्लें्, हरवलेर्लया व्यक्तीींचा शोध, अनोळखी मतृदेह, नवरात्र उत्सव परवाना, गणेशोत्सव 
परवाना, अ्क आरोपीींची माहहती, एफ. आय. आर. इतर गुन्हेगाराींची माहहती व इतर अनेक 



वव.स. ४४१ (16) 

सुववधा उपलब्ध करून हदलेर्लया आहेत व याबाबत सवस पोलीस स््ेशनला फ्लेक्स लावून व 
वतसमानपत्रातून प्रलसद्धी देण्यात आर्लया आहेत. तसेच पोलीस आयुक्त कायासलयाच े
प्रवेशद्वारावर ककऑस्क सें्र उभारून नागरीकाींना वेळोवेळी माहहती हदली िात आहे.    
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतीि सत्र न्यायािय इमारतीच्या तीस-या मिर्लयावर िागिेिी आग 
  

(१७)  १०६१४६ (१८-०४-२०१८).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवस) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत आगीचे सत्र सुरु असताींनाच हदनाींक ८ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास सत्र 
न्यायालय इमारतीच्या तीस-या मिर्लयावर आग लागली, हे खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास, सदर आगीत न्यायालयाची महत्वाची कागदपत्र ेव फनीचर िळून राख झाले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास,याप्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असर्लयास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व त्यानुषींगाने शासनान ेकोणती कायसवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
     सदर आग ही नतसऱ्या मिर्लयावरील को स् रुम नीं.३४ च्या आग्नेय कोपऱ्यातील  छताला 
लागली होती.  
     या आगीमध्ये कोणतीही कागदपत्र ेव फननसचर साहहत्य िळालेले नाही. 
(३), (४) व (५) सदर प्रकरणी न्यायाधीश श्री. डड.पी. सुराणा याींच्याकड ेकायासलयीन चौकशीचे 
प्रकरण सुरु आहे.   

___________ 
  

मुांबई मध्ये ओएनिीसीचे पवन हांस हेलििॉप्टर िोसळून दोन वैमातनिसह  
पाच िणाांना मतृ्य ूझार्लयाबाबत 

  

(१८)  १०६१७२ (१४-०४-२०१८).   श्री.सुतनि िेदार (सावनेर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीि 
(लशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.हर्सवधसन सपिाळ 
(बुिढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
्त्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई मध्ये ओएनिीसीच्या पाच वररषठ अचधका-याींना अरबी समुिातील तलेववहहरीकड े
घेऊन िाणारे पवन हींस हेललकॉप््र कोसळून दोन वैमाननकाींसह पाच िणाींचा मतृ्यू झार्लयाची 
घ्ना हदनाींक १४ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास घडर्लयाच े ननदशसनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असर्लयास, सदरील घ्नचेी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असर्लयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार  पुढे कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.   
(२) व (३) सदर प्रकरणी झालेर्लया मतृ्युबाबत साींताकु्रझ पोलीस स््ेशन याींनी नोंद केलेले परींत ु
पुढील तपासकामी यलोगे् पोलीस स््ेशन येथे प्राप्त झालेले अपमतृ्यु नोंद क्र. ०३, ०४, ०५, 
 ०६, ०७, ०८, ०९, १०/१८, फौ.दीं.प्र.सींहहता कलम १७४ अन्वये तसेच यलोगे् पोलीस स््ेशन 
याींनी अपमतृ्य ुनोंद क्र. ०२/१८, फौ.दीं.प्र.सींहहता कलम १७४ अन्वये नोंद केलेला आहे. 
     उपरोक्त नमुद सवस मतृदेहाींचे जव्हसेरा व डीएनए पररक्षणाकररता प्रयोगशाळा, कललना, 
साींताकु्रझ तसचे िे.ि.े रुग्णालय येथे िमा करण्यात आले आहेत. सदर घ्नेची सींपुणस चौकशी 
“लमननस्ट्री ऑफ लसव्हील नेव्हीगेशन माफस तीन े एअरक्राफ्् अक्सीडें् इन्व्हेस््ीगेशन ब्युरो” 
याींचेमाफस त करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

नागपूर शहरातीि जिर्लहा न्यायाियातीि अणानीशामि यांत्र मुदतबा्य झार्लयाबाबत 
  

(१९)  १०६२२१ (०६-०४-२०१८).   डॉ.लमलिांद माने (नागपूर ्त्तर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरातील जिर्लहा न्यायालयातील अग्नीशामक यींत्र मुदतबा्य झार्लयाची बाब माहे 
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास, जिर्लहा न्याय ग्राहक पररषदेने सदर बाब शासनाच्या ननदशसनास आणुन हदली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास, नवीन यींत्रणा बसववण्यासाठी आचथसक कमतरता कारणीभुत असर्लयाच े मनपा 
अग्नीशमक ववभागाचे प्रमखु याींनी व्यक्त केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असर्लयास, याबाबत शासनान ेकोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०५-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
जिर्लहा न्यायालय नागपूर येथ े सावसिननक बाींधकाम ववभाग नागपूर याींच्याकडून हदनाींक 
१४.०८.२०१६ रोिी अग्नीशमन यींत्र बसववण्यात आलेले होते व त्यावर त्याींची कालबा्य मुदत 
हदनाींक १४.०८.२०१७ पयतं ललहीलेली होती. अग्नीशमनयींत्राची मुदत सींपण्यापूवी जिर्लहा व सत्र 
न्यायालय नागपूर याींनी सावसिननक बाींधकाम ववभागास त ेबदलवनू दसुरे नवीन अग्नीशमन 
यींत्र बसवून देण्याच े ककीं वा त्याींची पुनभसरणी करण्याच ेमौणखक आदेश हदले होते.  जिर्लहा व 
सत्र न्यायालय नागपूर येथ े बसववण्यात आलेली अग्नीशम यींत्र े अद्ययावत तींत्रज्ञानान े
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बनववलेली असून त्याींचा वापर िोपयतं करण्यात येत नाही तोपयतं ती कालबा्य ठरणार 
नाहीत,  चुकीने या यींत्रावर एक वषासचा वॉरीं्ी कालावधी ्ाकण्याऐविी  मुदतबा्य तारीख 
्ाकण्यात आली असनू ती चकू आता कीं पनीतफे दरुुस्त करण्यात आर्लयाचा खुलासा 
अजग्नशमन यींत्र ेबसववणारी कीं पनी व्ही.के.एीं्रप्रायझसे, नागपूर याींनी केला आहे. 
जिर्लहा न्याय ग्राहक पररषदेचे ननवेदन ववचध व न्याय ववभागास प्राप्त झालेले नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे महानगरपालििा हद्दीतीि मासुांदा तिावात एिा घोड्याचा  
पाण्यात व गाळात बुडून मतृ्यू झार्लयाबाबत 

  

(२०)  १०६३०१ (१९-०४-२०१८).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.नरेंद्र पवार (िर्लयाण 
पजश्चम), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.बळीराम लसरसिार (बाळापूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपाललका हद्दीतील मासुींदा तलावात एका १६ वषीय घोड्याचा पाण्यात व 
गाळात बुडून मतृ्य ू झार्लयाचे माहे डडसेंबर, २०१७  वा त्या दरम्यानच्या कालावधीमध्ये 
ननदशसनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय ननदशसनास आले 
व तद्नुसार मासुींदा तलावाच्या ठेकेदार व प्रदषूण ववभागाच्या सींबींचधताींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१) स्थाननक पोलीस स््ेशनच्या अहवालानुसार आींघोळ 
घालून बाहेर काढताींना गळ्यातील दोर पायात गुींतून घोडा पाण्यात पडर्लयान,े नाका तोंडात 
पाणी लशरुन घोड्याचा मतृ्य ूझालेला आहे. 
(२) मासुींदा तलाव ठेकेदारास तलाव ननगा व देखभालीच्या कामामध्ये हलगिीपणा केर्लयामळेु 
नो्ीस बिावण्यात आली असून दींडात्मक कारवाई करण्यात येत असर्लयाच े ठाणे 
महानगरपाललका याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्य शासनाच्या ववववध ववभागात गट ि आणण गट ड वगासत मोठ्या प्रमाणात िागा ररक्त 
असतूनही राज्य शासन त्यािड ेदिुसि िरीत असर्लयाबाबत 

  

(२१)  १०६४५१ (११-०४-२०१८).   श्री.रािु तोडसाम (अणी), श्री.सांिय पुराम (आमगाव), 
श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य शासनाच्या ववववध ववभागात ग् क आणण ग् ड वगासत मोठ्या प्रमाणात िागा 
ररक्त असूनही राज्य शासन त ेभरण्यास दलुसक्ष करीत असर्लयाच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास, शासनाची नोकरभरतीच ननघत नसर्लयान े सुलशक्षक्षत बेरोिगाराींच े प्रमाण 
हदवसेंहदवस वाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास, उक्त िागा ररक्त असण्याची कारणे काय आहेत ररक्त िागा भरण्याबाबत  
शासनाची भूलमका काय आहे व तद्नुसार शासनान ेकोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१८) : (१) राज्य शासनाच्या ववववध ववभागात ग् क आणण 
ग् ड वगासत मोठ्या प्रमाणात िागा ररक्त असूनही राज्य शासन त्याकड े दलुसक्ष करीत 
असर्लयाबाबत कोणत्याही सींघ्नचेे अथवा मा.लोकप्रनतननधीच ेननवदेन/पत्र माहे माहे ऑक््ोबर 
२०१७ मध्ये शासनास प्राप्त झार्लयाचे हदसून येत नाही. 
(२), (३) व (४) हदघसकालीन ववत्तीय स्थैयाससाठी वेतनवाढीचा सरासरी दर हा महसूल वाढीच्या 
सरासरी दरापेक्षा अचधक असता कामा नये, हे सवससाधारण तत्व पाळणे आवश्यक आहे.  
तसेच, कें ि शासनाच्या धतीवर सातव्या वतेन आयोगानुसार वेतन सुधारणा करण्याचा ननणसय 
झार्लयास वेतनावरील खचासत सींभाव्य वाढ ववचारात घेऊन नवीन पदननलमसती तसेच पदभरती 
यावर ननयींत्रण आणण्याचा ननणसय ववत्त ववभागाच्या हद.०२/०६/२०१५ रोिीच्या शासन 
ननणसयान्वये घेण्यात आला आहे.  सदर शासन ननणसयान्वये पदभरतीवर काही प्रमाणात ननबधं 
घालण्यात आले आहेत.  
     याखेरीि ववत्त ववभाग शासन ननणसय हद.२५/०५/२०१७ नुसार िे प्रशासकीय ववभाग 
सेवाथस/ शालाथस प्रणालीतील मींिरू पदसींख्येत असलेली तफावत व इतर त्रु्ी दरू करुन, 
आकृनतबींध नव्याने अींनतम करुन घेतील, त्याच ववभागाींना ववत्त ववभागाच्या हद.०२/०६/२०१५ 
च्या शासन ननणसयानुसार तसचे, तद्नींतरच्या हद.२३/०९/२०१५, हद.१७/११/२०१५ आणण 
हद.१५/०१/२०१६ च्या शासन ननणसयान्वये देण्यात आलेर्लया सूचनाींनसुार पदभरतीस मभुा देण्यात 
आलेली आहे व ि े प्रशासकीय ववभाग आकृनतबींध अींनतम मींिूर करुन घेणार नाहीत, त्या 
ववभागाींना नवीन पदननलमसती तसचे, पदभरती करता येणार नाही. तसेच, तोपयतं पदे रुपाींतररत 
करता येणार नाही, अशा सूचना देण्यात आलेर्लया आहेत.  
          असे िरी असले तरी पदोन्नतीच्या वाट्याची पदे भरण्याची कायसवाही सुरु असून 
आकृनतबींध अींनतम मींिूर करुन घेणाऱ्या ववभागाींना पदे भरण्याची मुभा आहे. यालशवाय 
ववचधमींडळात आश्वालसत केर्लयानुसार ववववध ववभागातील सरळसेवेची एकूण ३६,००० पदे 
भरण्यास मान्यता देण्याची आवश्यक कायसवाही ववत्त ववभागाकडून करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
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साखरखेडास (जि.बुिढाणा) येथीि एिा शेति-याचे बोअररांगचे  
िाम पूणस न िरता िेिेिी फसवणुि 

  

(२२)  १०६७३० (१२-०४-२०१८).   डॉ.शलशिाांत खेडिेर (लसांदखेड रािा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साखरखेडास (जि.बलुढाणा) येथील एका शेतक-याच्या ववहहरीत आडवे बोअर घेतले असता 
बोअररींगचे पूणस काम न करता िास्त पसैे घेऊन शेतक-याींची फसवणूक केर्लया प्रकरणी 
साखरखेडास पोलीस ठाण्यात हदनाींक २२ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास तक्रार दाखल 
करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषस काय आहेत 
व तद्नुसार फसवणूक करणा-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) फसवणूकीच्या तक्रारीस अनसुरुन सहाय्यक पोलीस उप ननररक्षक, पो. स््े., साखरखेडास 
याींनी चौकशी केली आहे. 
     आडवे बोअरच े मोिमाप आवश्यक असर्लयान े भिूल सवके्षण आणण ववकास यींत्रणा, 
बुलढाणा याींचेशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. त्याींचेकडून मोिमाप प्राप्त झार्लयानींतर 
प्रत्यक्ष फसवणूक झार्लयाचे लसध्द झार्लयास गैरअिसदाराववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िळमनुरी (ता.जि.दहांगोिी) येथीि खरवड भैरवनाथ मांददरातीि महाराि याांना आत्महत्येस 
प्रवतृ्त िरणाऱयाववरुध्द गुन्हा दाखि िेर्लयाबाबत 

  

(२३)  १०६८३८ (११-०४-२०१८).   डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड ्त्तर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव 
रेर्लवे), प्रा.वर्ास गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कळमनुरी (ता. जि.हहींगोली) येथील खरवड भैरवनाथ मींहदरातील महाराि  मुरलीधर रामा 
राऊलवार याींना धक्काबकुी केर्लयाने अपमान सहन न होऊन त्याींनी स्वत:च्या अींगावर रॉकेल 
्ाकून घेतले असर्लयाने त्याींना आत्महत्येस प्रवतृ्त केर्लयाप्रकरणी रेशन दकुानदाराववरुध्द गुन्हा 
दाखल करण्यात आर्लयाचे माहे िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननदशसनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास, उक्त प्रकरणी सींबींचधत दोषी रेशन दकुानदार प्रभाकर चगरी याींची चौकशी करुन 
त्याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०६-२०१८) : (१) होय. सदरची घ्ना हदनाींक २७.१२.२०१७ रोिी 
घडलेली आहे.       
(२) सदर घ्नेच्या अनुषींगाने पोलीस स््ेशन बासींबा येथे आकस्मात मतृ्य ू २२/२०१७ कलम 
१७४ लसआरवपसी प्रमाणे दाखल केली आहे. रेशन दकुानदारान ेमारहाण व धक्काबुक्की केर्लयाने 
हा अपमान सहन न झार्लयामुळे महारािाींनी आत्महत्या केर्लयाच ेतपासात ननषपन्न झार्लयान े
पो.स््े.बासींबा गु.र.नीं.२०४/२०१७ कलम ३०६,३२३, ५०४ भा.दीं.वव. प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. तपासा दरम्यान आरोपीला मा.न्यायालयाने अ्कपुवस िामीन मींिूर केर्लयाने 
आरोपीला हदनाींक २३.०१.२०१८ रोिी नॉमीनल अ्क केली. गुन््याचा तपास सुरु आहे.       
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.      

___________ 
  

सांगमनेर शहर (जि.अहमदनगर) शहराांत दीड हिार कििो  
गोमाांसासह चार जिवांत वासरे पिडर्लयाबाबत 

  

(२४)  १०६८५३ (११-०४-२०१८).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींगमनेर शहर (जि.अहमदनगर) शहराींत पोलीसाींनी केलेर्लया दोन कारवाईत दीड हिार 
ककलो गोमाींसासह रुपये वीस हिार ककीं मतीच ेचार जिवींत वासराींची मुक्तता केर्लयाच े हदनाींक 
२६ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास उघडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असर्लयास, या प्रकरणाींतील दोषीींना पोलीसाींनी अ्क  करून त्याींच्यावर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) सदर घ्नेबाबत सींगमनेर शहर पोलीस स््ेशन गु.र.क्र.१९२/२०१७ भा.दीं.वव. कलम २६९, 
४२९, ३४  महाराषट्र प्राणी सींरक्षण कायदा, १९९५ चे कलम ५(क) ५(अ) १,९,९ (अ) व आमस 
ॲक्् ४/२५ प्रमाणे. तसेच सींगमनेर शहर पोलीस स््ेशन  गु.र.क्र. १९३/२०१७ भादींवव कलम 
२६९, ४२९, ३४, महाराषट्र प्राणी सींरक्षण कायदा. १९९५ चे कलम ५(क) ९(अ) प्रमाणे गुन्हे 
दाखल करुन चार आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अनुिां पा तत्वावर देण्यात येत असिेर्लया नोिरीबाबत 
  

(२५)  १०७०३१ (१८-०४-२०१८).   श्री.अमि महाडीि (िोर्लहापूर दक्षिण), श्री.सत्यिीत पाटीि-
सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील शासकीय सेवेत असलेर्लया व्यक्तीच े कतसव्यावर असताना ननधन झार्लयास 
त्याबदर्लयात त्याचा पती ककीं वा पत्नीला अनुकीं पा तत्वावर शासनाकडून नोकरी हदली िात 
असून सदरची नोकरी ही लमळेपयतं अनके वषस ननघून िातात व लाभाथी व्यक्तीच ेवयोमयासदा 
देखील सींपत येत े अशा वळेेस त्या लाभाथी व्यक्तीला त्याच्या ऐविी त्याच्याच कु्ूींबातील 
दसुऱ्या व्यक्तीच े नाव सुचववण्याचे अचधकार देण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींकडून होत 
असर्लयाची बाब माहे िानेवारी २०१८  मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असर्लयास, अनुकीं पा तत्वावरील नोकरी ही प्रनतक्षा यादीप्रमाणे न देता ज्या व्यक्तीच े
ननधन होते त्याच वेळी त्याच्या ररक्त िागी देणेबाबत शासनस्तरावर कोणती सुधारणा होत 
आहे, 
(३) तसेच, त्याच्याच कु्ूींबातील दसुऱ्या व्यक्तीच े नाव सचुववण्याच े अचधकार देण्याच्या 
मागणीबाबत शासनाची  भुमीका काय आहे व तद्नुसार  शासनान ेकोणती कायसवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०५-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
      अनुकीं पा ननयुक्तीच्या प्रतीक्षासूचीवरील नाव बदलण्याची तरतुद अनुकीं पा ननयुक्ती 
धोरणात नाही. तथावप शासन ननणसय, सा.प्र.वव., हद.२०.०५.२०१५ नुसार अनकुीं पा ननयुक्तीच्या 
प्रतीक्षासूचीवरील उमेदवाराच ेननधन झार्लयास त्या हठकाणी अन्य पात्र वारसदाराच ेनाव घेण्यात 
येते. अनुकीं पा ननयुक्तीच्या प्रतीक्षासूचीवरील उमेदवाराच े नाव वयाचधक्यामळेु वगळर्लयानींतर 
त्या हठकाणी त्याच्याऐविी  त्याच्याच कु्ुींबातील दसु-या व्यक्तीच ेनाव सुचववण्याचे अचधकार 
देण्याच्या मागणीबाबतच ेलोकप्रनतननधीकडून माहे िानेवारी २०१८ वा त्या दरम्यान कोणतेही 
ननवेदन प्राप्त झालेले हदसून येत नाही. तथावप सदर मागणीबाबत यापूवी ववववध 
लोकप्रनतननधी, अनुकीं पा सींघ्ना, अनुकीं पाधारक इ. याींची ननवेदने प्राप्त झाली आहेत.  
(२), (३) व (४) शासन ननणसय, सा.प्र.वव., हद. २२.०८.२००५ नुसार अनुकीं पा ननयुक्तीसाठी दहेुरी 
प्रतीक्षासूची पध्दत अवलींबली िात.े             
     शासन ननणसय सा.प्र.वव., क्र. अकीं पा-१२१५/प्र.क्र.१२७/आठ, हद.२०.०६.२०१५ अन्वये 
 मा.मींत्री, ववत्त याींच्या अध्यक्षतखेाली राज्यातील राज्य शासकीय/ननमशासकीय/महामींडळातील 
अचधकारी / कमसचारी याींच्यासाठी  अनुकीं पा धोरण सुधारणे आणण त्याचबरोबर प्रकर्लपग्रस्ताींना 
शासकीय नोक-याींमध्ये भरती करण्यासींबींधी आढावा घेण ेव त्या अनुषींगान े  प्रभावी 
 उपाययोिना सूचववण्यासाठी मींत्रीमींडळ उपसलमती  गठीत  करण्यात आली असूऩ मींत्रीमींडळ 
 उपसलमतीच्या अद्यापपयतं  ५ बैठका  झालेर्लया  आहेत.    
    अनुकीं पा ननयुक्तीच्या प्रतीक्षासूचीवरील उमेदवाराच े नाव बदलण्याबाबत तसचे ववनाअ् 
अनुकीं पा ननयुक्ती देण्याबाबतच्या मागण्याबाबतची ननवेदन ेमींत्रीमींडळ उपसलमतीसमोर ववचाराथस 
ठेवण्यात आली आहेत. 
  

___________ 
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ठाणे पोिीसाांनी इांदोर येथून एफेडिन (एमडी पावडर) अांमिी पदाथासची  
ववक्री िरणा-याांना अटि िेर्लयाबाबत 

  

(२६)  १०८०६० (१२-०४-२०१८).   श्री.सभुार् भोईर (िर्लयाण ग्रामीण), श्री.ियप्रिाश मुांदडा 
(बसमत), डॉ.बािािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), श्री.प्रताप सरनाईि 
(ओवळा माजिवडा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाणे पोलीसाींनी इींदोर येथून एफेडिन (एमडी पावडर) अींमली पदाथासची ववक्री करण्यासाठी 
आलेर्लया दोघाींना हदनाींक ७ िोनवारी, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास अ्क करुन त्याींच्याकडून 
८२२ गॅ्रम एमडी पावडर िप्त केले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असर्लयास, यासींदभासत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
(३) असर्लयास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व त्यानुषींगान ेसींबींचधताींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०५-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे. 
     हद. ०३.०१.२०१८ रोिी ठाणे गुन्हा शाखा वागळे युनन्-५ ने सापळा लावुन आरोपीत 
अक्रम असलम खान याच ेकडुन रु.१६,४४,०००/- ककीं मतीच े८२२ गॅ्रम विनाच ेमफेेिॉन (एम डी) 
पावडर अींमली पदाथस, िप्त करुन त्यास अ्क करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणी 
हद.०६.०१.२०११ रोिी आरोपीत क्र.२ रईसउहद्दन सर्ललाउद्दीन शखे व अिय सुरिलसींग िादौन 
याींना अ्क करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी अींमली  पदाथस िप्त करण्यात आला असुन वागळे ईस््े् पोलीस 
स््ेशन येथे गु.रजि.नीं. ०३/२०१८ एन डी  पी एस ॲक्् कलम ८(क), २२, २९ प्रमाणे गुन्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. गुन््याचा पुढील तपास चालु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात गत वर्सभरात िेष्ट्ठ नागरीिाांबाबतच्या गुन््यात ििणीय वाढ झार्लयाबाबत 
  

(२७)  १०८५२७ (०५-०४-२०१८).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.असिम शेख (मािाड 
पजश्चम), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददविी), श्री.आलसफ शेख (मािेगाांव 
मध्य), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्रीमती तनमसिा गाववत (इगतपूरी), प्रा.वर्ास गायिवाड 
(धारावी), श्री.हर्सवधसन सपिाळ (बुिढाणा), श्री.िुणाि पाटीि (धळेु ग्रामीण), श्री.भारत भाििे 
(पांढरपूर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड ्त्तर), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :  सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें ि शासनाच्या गहृ खात्याने िाहहर केलेर्लया ‘क्राईम इन’ २०१६ या अहवालानुसार 
राज्यात गत वषसभरात िेषठ नागरीकाींबाबतच्या गुन््यात लक्षणीय वाढ झार्लयाच े ननदशसनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असर्लयास, राज्यातील िेषठ नागरीकाींच्या सुरक्षततेसाठी शासनाने कोणती यींत्रणा उभारली 
आहे वा येत आहे, 
(३) नसर्लयास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१८) : (१) सन २०१६ मध्ये  ज्येषठ नागररकाींबाबत एकूण 
४६९४ गुन्हे दाखल झाले आहेत. 
(२) ज्येषठ नागररकाींच्या सुरक्षक्षततेबाबत पोलीस महासींचालक याींच ेस्तरावरुन हद.२८/१/२०१३ व 
हद.१६/१०/२०१५ च्या पररपत्रकान्वये ज्येषठ नागररकाींच्या सुरके्षबाबत काळिी घेण्याबाबत 
करावयाच्या कायसवाहीबाबत सूचना ननगसलमत करण्यात आर्लया आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िरमाळा (ता.िरमाळा, जि.सोिापरू) ददवाणी व फौिदारी न्यायाियाच्या  
आवारात बार असोलसएशनसाठ  प्रततिािय बाांधण्याबाबत 

  

(२८)  १०९००८ (०६-०४-२०१८).   श्री.नारायण पाटीि (िरमाळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करमाळा (ता.करमाळा, जि.सोलापूर) हदवाणी व फौिदारी न्यायालयाच्या आवारात बार 
असोलसएशनसाठी प्रनतक्षालय बाींधण्याबाबतच े ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री 
व राज्यमींत्री, ववधी व न्याय याींचेकड े हदनाींक २६ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास हदले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास, सदर ननवेदनातील मागणीबाबत शासनान ेकाय ननणसय घेतला व त्यानुषींगान े 
शासनाने अद्यापपयतं कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.   
(२) भारतीय सींववधानाच्या अनुच्छेद २३५ नुसार दयु्यम न्यायालयाींच े सवस ननयींत्रण मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई याींच्याकड ेआहे. यास्तव, सदर ननवेदन योग्य त्या कायसवाहीकरीता शासन पत्र 
हद. २७.६.२०१७ अन्वये मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींना पाठववण्यात आले होते. त्यानुसार सदर 
प्रकरणी प्रमखु जिर्लहा व सत्र न्यायाधीश, सोलापूर याींनी कायसकारी अलभयींता, सा.बाीं.वव.अकलुि 
याींच्याकडून अींदािपत्रके मागववली असर्लयाचे व ती प्राप्त झार्लयानींतर पुढील कारवाईसाठी 
शासनाकड े अगे्रवषत करण्यात येतील अस,े मा.उच्च न्यायालयान े हद.११.१०.२०१७ रोिीच्या 
पत्रान्वये कळववले आहे 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.     
  

___________ 
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महाराष्ट्र िोिसेवा आयोगाच्या समाांतर आरिणासाठ  िाढिेर्लया  
पररपत्रिाची होणारी चुिीची अांमिबिावणी 

  

(२९)  १०९११० (२१-०४-२०१८).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अलमत वविासराव देशमुख (िातूर शहर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड ्त्तर), 
श्री.असिम शेख (मािाड पजश्चम), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), 
श्रीमती तनमसिा गाववत (इगतपरूी), प्रा.वर्ास गायिवाड (धारावी), श्री.अमर िाळे (आवी), 
श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.भारत 
भाििे (पांढरपूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटीि (लशडी), श्री.नसीम खान (चाांददविी), श्री.त्र्यांबिराव 
लभसे (िातूर ग्रामीण), श्री.सुतनि िेदार (सावनेर), श्री.हर्सवधसन सपिाळ (बिुढाणा), श्री.अब् दिु 
सत्तार (लसर्लिोड), श्री.राहुि बोंदे्र (धचखिी), िुमारी प्रणणती लशांदे (सोिापूर शहर मध्य), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाटीि (इसिामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.राणािगिीतलसांह पाटीि 
(्समानाबाद), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागिाण), श्री.राहुि िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र लोकसेवा आयोगान े मागासवगीय उमेदवाराींनी खुर्लया प्रवगासतुन अिस करु नये 
असे पत्र मागासवगीय ववद्यार्थयानंा पाठववले असर्लयाची गींभीर माहहती माहे डडसेंबर, २०१७ 
च्या शेव्च्या आठवड्यात उघडकीस आलेली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असर्लयास, महाराषट्र लोकसेवा आयोगाच्या समाींतर आरक्षणासाठी काढलेर्लया पररपत्रकाची 
होणारी चकुीची अींमलबिावणी थाींबवावी आणण त्याद्वारे झालेर्ल या सवस भरती बेकायदेशीर 
ठरवून नव्यान े परीक्षा घ्याव्यात अशी मागणी स्पधास परीके्षच्या उमेदवाराींनी मा.सामाजिक 
न्याय राज्यमींत्री याींच्याकड ेमाहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली, हे ही खरे आहे 
काय, 

(३) असर्लयास, हदनाींक १३ ऑगस््, २०१४ रोिी समान आरक्षणाबाबतच्या पररपत्रकाचा चुकीचा 
अथस लावून गुणवत्ता असलेर्लया मागासवगीय मािी स्वातींत्र सैननकाींची खुर्लया स्वतींत्र सैननक 
प्रवगासतून, मागासवगीय मुलीींची खुर्लया महहला प्रवगासतून, मागासवगीय खळेाडूींची खुर्लया खळेाडू 
प्रवगासतून ननवड केली िात नाही हे समानतचेा मूलभूत अचधकार आणण शासकीय नोक-
याींमधील समान सींधी नाकारणे अशाच प्रकारे होत असर्लयाने याबाबत शासनाने स्पष् ननदेश 
देण्याची मागणी युवा िनता दल युनाय्ेडच्या लशष्मींडळाने मा.सामाजिक न्याय राज्यमींत्री 
याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असर्लयास, उक्त प्रकरणी महाराषट्र लोकसेवा आयोगाची नव्याने परीक्षा घेण्याबाबत तसचे 
सदरील प्रश्नाबाबत शासनान ेकोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०६-२०१८) :(१) हे खरे नाही 
(२) हे खरे नाही.  
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(३) हे खरे नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही 

___________ 
  

राज्यातीि अनुसूधचत िाती-िमाती प्रवगासतीि िमसचा-याांना पदोन्नतीत 
आरिण देण्याचा शासनाचा तनणसय रद्दबाति ठरर्लयाबाबत 

  

(३०)  १०९३७० (२१-०४-२०१८).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाटीि 
(इसिामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड 
(अिोिे), श्री.राणािगिीतलसांह पाटीि (्समानाबाद), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागिाण), 
श्री.राहुि िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुसूचचत िाती-िमाती प्रवगासतील कमसचा-याींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण 
देण्याचा शासनाचा ननणसय रद्दबातल ठरर्लयान े एससी एस्ी प्रवगासतील कमसचा-याींवर अन्याय 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास, उक्त प्रश्नी मागासवगीयाींना हदलासा देण्यासाठी कोणता ननणसय घेतला व 
त्यानुसार कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असर्लयास, मागासवगीय कमसचा-याींच्या समस्या सोडववण्यासींदभासत आतापयतं कोणता 
पाठपुरावा केला वा करण्यात येत आहे व त्याची फलननषपत्ती काय आहे, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०५-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द 
करण्याबाबत मा. उच् च न्यायालयाने याचचका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये हदनाींक ४.८.२०१७  रोिी 
हदलेर्लया ननणसयाच्या ववरोधात सवोच्च न्यायालयात ववशेष अनुमती याचचका क्र. 
२८३०६/२०१७ दाखल केली असून, मा.सवोच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्यावतीने प्रभावी बाि ू
माींडण्यासाठी िेषठ ववधीज्ञ श्री.हररश साळव,े श्री.के.के. वेणूगोपाल, ॲ्नी िनरल ऑफ इींडडया 
व श्रीराम वपींगळे ॲडव्होके् ऑन रेकॉडस, एस.के.ललगल असोलशए् व श्री. गुरुमूती कुमार िेषठ 
ववचधज्ञ याींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. सदर याचचकेवर हद.१३.११.२०१७ व १५.११.२०१७ 
रोिी मा.सवोच्च न्यायालयात सनुावणीस आली असता राज्य शासनाच्या वतीने युक्तीवाद 
करताना ववशेष समुपदेशीींनी मा.उच्च न्यायालय,मुींबई याींच्या हद.४/८/२०१७ च्या ननणसयास 
स्थचगती देण्याची ववनींती मा.सवोच्च न्यायालयास केली होती.तथावप,त्याबाबत मा.सवोच्च 
न्यायालयान े कोणतेही आदेश न देता सदर प्रकरण घ्नापीठाची रचना करण्यासाठी 
मा.सरन्यायाचधश ,सवोच्च न्यायालय याींच्यापुढे ठेवाव,ेअसे आदेश हदले आहेत. त्यामळेु 
प्रशासकीय कामकाि सुरळीत चालण्याच्या दृष्ीन े पदोन्नती प्रकक्रया पुणसपणे स्थचगत न 
करता, सद्यजस्थतीत पदोन्नतीच्या कोट्यातील मागासवगीयाींची आरक्षक्षत  पदे ररक्त ठेऊन 
खुर्लया प्रवगासतील पदे ननव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात ज्येषठतेनुसार मा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
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ननणसयाच्या अचधन राहून भरण्यात यावीत,याबाबत ववधी व न्याय ववभागाच्या सर्लर्लयान ेराज्य 
शासनाने हद. २९.१२.२०१७ रोिी आदेश  ननगसलमत केले आहेत. सदर पदोन्नत्या देताना 
िेषठतेनुसार पात्र असणा-या खुर्लया व मागासवगीय प्रवगासतील तसेच ज्याींना हद. २५.५.२००४  
च्या आदेशानुसार पदोन्नतीचा लाभ लमळालेला नाही, अशा िेषठतेनुसार पात्र ठरणाऱ्या 
मागासवगीय अचधकारी/कमसचा-याींना देणखल पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 
सद्यजस्थतीत प्रकरण न्याय प्रववषठ आहे 

___________ 
  

पांढरपूर (जि.सोिापूर) येथीि “श्री.ववठ्ठि रुजक्मणी मांददर सलमती”  
िमसचा-याांना आिृतीबांध िागू िरणेबाबत 

(३१)  १०९५६५ (०७-०४-२०१८).   श्री.भारत भाििे (पांढरपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर, (जि.सोलापूर) येथील “श्री.ववठ्ठल रुजक्मणी मींहदर सलमती” याींना ववधी व न्याय 
ववभाग याींनी हदनाींक २९ नोव्हेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास  शासन ननणसय काढून मींहदर 
सलमती कमसचारी याींना वेतन व इतर सोयीसुववधा,कमसचारी आकृतीबींध तातडीने लागू 
करणेबाबत सदर मींहदर सलमती प्रशासन याींना आदेश हदले असर्लयाचे ननदशसनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास,  सदर मींहदर सलमती हह राज्य शासनाच्या अचधकारात येत असर्लयामुळे या 
मींहदर सलमतीतील कमसचारी याींना आकृतीबींध तातडीन े लागू करावा असा आदेश मा.उच्च 
न्यायालय याींनी सुध्दा राज्य शासनाला, मींहदर सलमती याींना हदले असर्लयाचेही ननदशसनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास, मींहदर सलमती कमसचारी याींनी आकृतीबींध तातडीन े लागू करणेबाबत 
मा.मुख्यमींत्री व इतर सींबींचधत मींत्री याींना वारींवार ववनींती पत्र,े देऊनही अद्याप मींहदर सलमती 
पींढरपूर याींच्याकडून कोणतीही कायसवाही होत नसर्लयाचे ननदशसनास येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असर्लयास, सदर मींहदर सलमती कमसचारी याींना आकृतीबींध  लागू करणेबाबत शासनान े 
कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०५-२०१८) : (१) होय. 
ववचध व न्याय ववभाग शासन ननणसय हद.२९.११.२०१६ अन्वये श्री ववठ्ठल रुजक्मणी मींहदर 
सलमती, पींढरपूर याींच्या आस्थापनवेरील २२७ पदाींचा आकृतीबींध मींिरु करण्यात आला आहे. 
(२) नाही. हे खरे नाही. 
मा.उच्च न्यायालय येथ े दाखल रर् याचचका क्र.११२०६/२०१४ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने 
मींहदर सलमतीने सेवा ववननयम तयार करुन धमासदाय आयुक्त, महाराषट्र राज्य, मुींबई याींच्याकड े
मान्यतेसाठी सादर करण्याच ेआदेश हदले आहेत. त्यानसुार धमासदाय आयुक्त, महाराषट्र राज्य 
याींनी हद.०८.०९.२०१७ रोिी सदर सेवा ववननयमास मान्यता हदली आहे. 
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(३) नाही. हे खरे नाही. 
(४) ववचध व न्याय ववभाग, शासन ननणसय हद.२९.११.२०१६ रोिीच्या आकृतीबींधानुसार पात्र 
कमसचाऱ्याींना ननयुक्ती करण्याची कायसवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबइतीि बॅंि खात्यातून, चोरट्याांनी बनावट के्रडडट िाडसद्वारे व एटीएम िें द्रातून पैस े
 िाढून िाखो रुपयाांची फसवूणि िेर्लयाबाबत 

  

(३२)  १०९६५३ (१८-०४-२०१८).   श्री.सुतनि प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भारतीय शास्त्रज्ञ डॉ. राहुल गिलभये याींच्या बॅंक खात्यातून, चोरट्याींनी बनाव् के्रडड् 
काडसद्वारे लाखो रुपयाींची ऑनलाईन खरेदी करुन फसवूणक केर्लयाप्रकरणी, भोईवाडा पोलीस 
ठाण्यात हदनाींक २० नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास गुन्हा नोंदवूनही कोणतीच कायसवाही 
करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच, काींहदवली (पूवस) ठाकूर कॉम्पलेक्स मध्ये ए्ीएम कें िातून, ककमया बनसोड े या 
महहलेच्या बॅंक खात्यातून, परस्पर रुपये ८० हिार काढून अपहार केर्लयाप्रकरणी हदनाींक १८ 
ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास समतानगर पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल 
करण्यात आली असुन याबाबत पोलीसाींकडून कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही , हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, चौकशीच ेननषकषस काय 
आहेत, त्यानुसार आरोपीस अ्क व त्याींचे ववरुध्द कारवाई करुन, चोरी केलेले पसैे हस्तगत 
करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असर्लयास, मुींबईत ए्ीएम काडसद्वारे, बॅंक खात्यातून परस्पर पैसे चोरी करण्याच्या 
घ्नामध्ये सातत्यान े वाढत होत असर्लयाने, या वाढत्या घ्ना रोखण्यासाठी, शासनातफे 
उपाययोिना करण्याबाबत कोणती कायसवाही करण्यात आली  वा येत आहे,  
(५) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
      सदर प्रकरणी भोईवाडा पोलीस स््ेशन येथ े गु.र.क्र. २५२/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ४२० 
सह कलम ६६(क)(ड) माहहती व तींत्रज्ञान कायदा २००० अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला 
आहे. नमुद गुन््याच्या तपासाच्या अनुषींगान े झालेर्लया व्यवहाराची माहहती लमळण्यासाठी 
सींबींचधत बॅंकेस फौ.दीं.प्र.सीं. कलम ९१ प्रमाणे नोह्स देण्यात आली असुन गुन्हा तपासावर 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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      सदर प्रकरणी समतानगर पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र. ५४८/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ४२० 
अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. नमुद गुन््याच्या तपासाच्या अनुषींगान ेकफयासदी याींनी 
व्यवहार केलेर्लया ए्ीएम कें िातील सीसी्ीव्ही फु्ेि प्राप्त करण्यात आले असुन त्याद्वारे 
आरोपीचा शोध व तपास सुरु आहे. 
(३) व (४) अशा प्रकारच्या घ्नाींना प्रनतबींध करण्यासाठी व गुन््याींच्या तपासाकरीता 
पुढीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येत आहेत. 
   अ) पोलीस आयुक्त, बहृन्मुींबई याींच ेआस्थापनेवर सायबर क्राईम ववींग करीता माहहती व 
तींत्रज्ञान कें ि असलेले चार नवीन सेल ननमासण करुन त्यासाठी ववववध सींवगासतील १८६ पदाींना 
मींिुरी देण्यात आली आहे. 
   ब) पोलीस आयुक्त, बहृन्मुींबई याींनी सायबर गुन््याींचा तपास व प्रनतबींध करणे तसेच, 
लशके्षचे प्रमाण वाढण्याकररता बहृन्मुींबईतील सवस पोलीस ठाणेत हद. ०९.१२.२०१७ पासुन 
‘सायबर गुन्हे तपास व प्रनतबींध कक्ष’ स्थापन करुन त्यातील अचधकारी व अींमलदार याींना 
सायबर गुन््याच्या तपासाबाबत प्रलशक्षण देण्यात आले आहे. 
   क) मुींबईतील पोलीसाींना सायबर गुन््याच्या तपासाबाबत ननयलमत प्रलशक्षण देण्यात येत 
आहे. 
   ड) सामान्य िनतसे सायबर गुन््याबाबत ववववध माध्यमाींव्दारे िनिागतृी करण्यात येत 
आहे. 
   इ) शाळा, कॉलेिमधील ववद्यार्थयांना व ववववध आस्थापनाींना सायबर गुन््याबाबत 
िनिागतृी करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मािेगाांव (जि.वाशीम) येथ ेसवसत धान्य दिुानदार व नागररि या दोन 
गटाांत दगडफेि व तोडफोड झार्लयाबाबत 

(३३)  १०९९६० (१२-०४-२०१८).   श्री.गोवधसन शमास (अिोिा पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (जि.वाशीम) येथ े स्वस्त धान्य दकुानदार व नागररक याींच्यात आधारकाडस 
िोडणीच्या कारणावरून दोन ग्ाींत माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान दगडफेक व 
तोडफोड झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास, सदर दगडफेक व तोडफोडीत वाहनाींचे व रास्त धान्य दकुानाच ेनुकसान झाले 
आणण सदर दकुानदार व त्याींच्या कु्ुींत्रबयाींना मारहाण झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास, याप्रकरणातील दोषीींवर पोलीसाींनी कारवाई करावी अशी मागणी येथील 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी  केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असर्लयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषस काय आहेत व 
तद्नुसार सींबींधीत दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच सदर नकुसानग्रस्ताींना आचथसक मदत 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. सदरची घ्ना हदनाींक 
११.०१.२०१८ रोिी घडलेली आहे.        
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) सदर प्रकरणी पोलीस स््ेशन मालेगाींव, जि.वालशम येथे खालीलप्रमाणे ३ गुन्हे दाखल 
करण्यात आले आहेत :- 
   (१) अप क्र.०७/२०१८ कलम ३०७,३२४,३२३, ४५२, १४३,१४७,१४८,१४९,४२७,५०४,५०६ भा.दीं.वव. 
सदर गुन््यामध्ये ९ आरोपी असून ७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून उवसररत २ 
आरोपीींचा शोध सुरु आहे.  अ्क आरोपी िालमनावर मुक्त आहेत. 
   (२) अप क्र.०८/२०१८ कलम ३२४,३२३,३४ भा.दीं.वव. सदर गुन््यामध्ये एकूण ३ आरोपी 
असून सदर गुन््याचा पोलीस तपास सुरु आहे. 
   (३) अप क्र.०९/२०१८ कलम ३५३,३३३,१८६,३३६, १४३,१४७,१४८,१४९,४२७ भा.दीं.वव. सहकलम 
७ कक्रमीनल लॉ ॲमेंडमें् ॲक्् सन १९३२. सदर गुन््यामध्ये २१ आरोपी असून ८ आरोपीींना 
अ्क करण्यात आली असून १३ आरोपीींचा शोध सुरु आहे. अ्क आरोपीीं सध्या न्यायालयीन 
कोठडीत आहेत.       
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.      

___________ 
  
िर्लयाण पूवस-पजश्चम रेर्लवे सथानि भागातीि रेर्लवेच्या हद्दीतीि रसत्याांची दरुवसथा झार्लयाबाबत 
  

(३४)  ११०१५७ (१२-०४-२०१८).   श्री.गणपत गायिवाड (िर्लयाण पूवस), श्री.नरेंद्र पवार 
(िर्लयाण पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कर्लयाण पूवस-पजश्चम रेर्लवे स्थानक भागातील रेर्लवेच्या हद्दीतील रस्त्याींची अत्यींत दरूवस्था 
झार्लयाबाबत स्थाननक ररक्षा चालकाींनी हदनाींक १९ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारासच्या 
सुमारास रेर्लवे अलभयींता कायासलयावर मोचास काढला, हे खरे आहे काय, 
(२)  असर्लयास, सदरील रस्त्याींची तातडीन े दरुुस्ती करण्यासींदभासत शासनामाफस त रेर्लव े
मींत्रालयाकड ेकाही पाठपुरावा केला आहे काय, 
(३) असर्लयास, याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०६-२०१८) : (१) होय, हे अशींत: खरे आहे. 
   ठाणे पोलीस आयुक्तालय अींतगसत पररमींडळ-३ मधील कोळसेवाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 
ररक्षा सींघ्नेच्या वतीन े ननयोजित हदनाींकास मोचासच े आयोिन केले होत.े परींत ू रेर्लवेचे 
इींजिननयर याींनी त्याींच ेकायासलयात सदर ररक्षा सींघ्नचेे पदाचधकारी, ररक्षाचालक याींची बैठक 
घेऊन त्याींना रेर्लव ेस्थानक भागातील रेर्लवेच्या हद्दीतील रस्त्याींचे काम करुन देण्याचे आश्वासन 
हदर्लयाने सदरचा मोचास हा रद्द करण्यात आला. त्यानुसार रेर्लवेने ८ ते १० हदवसाींत सदरचे काम 
पूणस करुन हदर्लयान ेसदरचा मोचास काढण्यात आला नाही.       
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(२) सदर प्रकरणी रस्त्याींची तातडीने दरुुस्ती व डाींबरीकरण झार्लयाने प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.       
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.      

___________ 
  

नवी मुांबईतीि िुईनगर येथीि बिँ ऑफ बडोदा येथे भुयार  
खोदनु दरोडा टािण्यात आर्लयाबाबत 

  

(३५)  ११०७१९ (१२-०४-२०१८).   श्री.अब् दिु सत्तार (लसर्लिोड), श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईतील िुईनगर येथील बँक ऑफ बडोदा  येथ े भुयार खोदनु दरोडा ्ाकण्यात 
आला असर्लयाच ेहदनाींक १५ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननदशसनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास, येथे ३० लॉकर तोडून २० ग्राहकाींचा सुमारे २ को्ी रुपयाींचा ऐवि लु्ून 
नेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास, शासनाने या गुन्हयाचा शोध घेऊन त्यातील आरोपीींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली  वा येत आहे, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) बँकेच े ३० लॉकर तोडून ३० ग्राहकाींचा एकूण रु.३,४०,२६,८७३/- ककीं मतीचा ऐवि घरफोडी 
चोरी गेला आहे. 
(३) सानपाडा पो.स््े., गु.र.नीं.१३६/१७, भादींवव ४५४, ४५७, ३८०, ४०१, ४११, ४१४, ४७३,४६५, 
४६७, ४६८, ४७१, १२० (ब), ३०८ ३४ सह महाराषट्र सींघ्ीत गुन्हेगारी ननयींत्रण कायदा सन 
१९९९ चे कलम ३(१) (दोन), ३(२), ३(४) अन्वये हदनाींक १३/११/२०१७ रोिी गुन्हा दाखल आहे. 
     नमूद गुन््यातील ११ आरोपीताींचा राज्य व परराज्यातनू शोध घेवून अ्क करण्यात 
आली आहे. अ्क आरोपीताींववरुध्द सबळ पुरावे गोळा करुन, मा.ववशेष मोक्का न्यायालय, 
ठाणे येथ ेदोषारोपपत्र हद.९/४/२०१८ रोिी सादर करण्यात आले आहे. रु.२,४०,०१,४०९/- इतक्या 
रक्कमेचा मुदे्दमाल िप्त करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 
  

___________ 
  

दहांगोिी शहरात मोठ्या प्रमाणावर अवैध माांस ववक्री होत असर्लयाबाबत 
  

(३६)  ११२५८७ (१२-०४-२०१८).   श्री.तानािी मुटिुिे (दहांगोिी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  हहींगोली शहराच्या मोक्याच्या हठकाणी मोठ्या प्रमाणावर अवैध माींस ववक्री होत असून 
माींस ववके्रत्याकड े कोणत्याही प्रकारची माींस ववक्री परवाना नसर्लयाच े माहे नोव्हेंबर, २०१७ 
मध्ये  वा  त्या दरम्यान ननदशसनास आले आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास, सदर अवैध माींस ववक्री सबींधीत अचधकारी व पोलीस प्रशासनाच्या सींगनमतान े
होत असर्लयाच ेतेथील महहलाींनी व नागररकाींनी उघडककस आणले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास, याबाबत शासनान ेशासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषस काय 
आहेत व तद्नुसार पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) सदरची घ्ना खरी नसर्लयाने चौकशी करण्यात आलेली नाही. तथापी, अवैध माींस ववक्री 
बाबत हहींगोली जिर्ल्यातील सवस ठाणे प्रभारी अचधकारी याींना पोलीस अचधक्षक,हहींगोली याींनी 
शहरात अवधै माींस ववक्री होणार नाही याबाबत सुचना देण्यात आलेर्लया आहेत . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यात न्यायाधीशाांच्या व िौटुांबबि न्यायाियाच्या सांख्येत वाढ िरण्याबाबत 
  

(३७)  ११२८०२ (१७-०४-२०१८).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटीि (एरांडोि), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळलशरस), श्री.ददिीप वळस-ेपाटीि (आांबेगाव), श्री.ियांत पाटीि (इसिामपूर), श्री.शलशिाांत 
लशांदे (िोरेगाव), श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततवसा), प्रा.वर्ास गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमसिा गाववत (इगतपूरी), श्री.अलमन पटेि 
(मुांबादेवी), श्री.असिम शेख (मािाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.िुणाि पाटीि (धुळे 
ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड ्त्तर), श्री.भारत भाििे (पांढरपूर), श्री.अलमत झनि (ररसोड), 
श्री.हर्सवधसन सपिाळ (बुिढाणा), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), 
श्री.ददपि चव्हाण (फिटण), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.हसन मुश्रीफ (िागि) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात सद्यजस्थतीत २२ कौ्ुींत्रबक न्यायालयाींमध्ये सुमारे  ३४ हिार प्रकरणे प्रलींत्रबत 
असर्लयामळेु  प्रकरणाींचा लवकरात लवकर ननप्ारा होण्यासाठी कौ्ुींत्रबक न्यायालयाच्या 
सींख्येत वाढ करण्याबाबत शासन ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास कौ्ुींत्रबक न्यायालयात सध्या दररोि १५ त े १६ दाव े दाखल होत असून 
न्यायालयात वाढत्या दाव्याींची सींख्या लक्षात घेऊन न्यायालये व न्यायाधीशाींची सींख्या 
वाढववणे आवश्यक असर्लयाने याबाबत शासनाने अद्यापपयतं कोणती कायसवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१८) : (१) होय, १४ व्या ववत्त  आयोगाींतगसत  राज्यात १४ 
हठकाणी कौ्ुींत्रबक न्यायालये स्थापनेचा ननणसय घेण्यात आला आहे. 
(२) हद.२९/११/२०१६ च्या अचधसचूनेनुसार १) साींगली, २) रायगड-अललबाग, ३) िळगाव,      
४) परभणी, ५) यवतमाळ,  ६) अहमदनगर, ७) सातारा, ८) िालना, ९) धुळे, १०) बुलढाणा, 
११) लातूर, १२) बीड, १३) भींडारा, आणण १४) उस्मानाबाद  या १४ जिर्ल्याींच्या हठकाणी 
कौ्ुींत्रबक न्यायालय स्थापन्यास मींिूरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी लातूर, उस्मानाबाद, 
बुलढाणा आणण अहमदनगर या चार हठकाणी कौ्ुींत्रबक न्यायालये कायसरत झाली आहेत. 
उवसररत हठकाणी कायसरत करण्याची प्रकक्रया प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि पोिीस दिािररता शासनाने खरेदी िेिेर्लया बुिेट प्रुफ िॅिेटच्या दिासबाबत 
  

(३८)  ११२८२७ (०७-०४-२०१८).   श्री.सुतनि लशांदे (वरळी), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.वविास 
तरे (बोईसर), श्री.क्षितीि ठािूर (नािासोपारा) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या पोलीस दलाकररता हदनाींक १९ ऑगस््,२०१७ च्या सुधाररत पुरवठा आदेशान्वये 
एकूण ४६१४  बुले् प्रफु िॅके् प्राप्त झालेली असनू त्यातील काही नमनुे बलेॅस््ीक 
चाचणीसाठी सेन्ट्रल फॉरेजन्सक सायन्स लॅब, चींडीगड येथ े पाठववण्यात आली आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असर्लयास, सदरहू बुले् प्रफु िॅके्चा बॅलेस््ीक चाचणी अहवाल शासनास प्राप्त झाला 
आहे काय, 
(३) असर्लयास, सदरहू अहवालाच ेथोडक्यात स्वरूप काय आहे व तद्नुसार शासनान ेकोणती 
कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१८) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) कें िीय न्यायसहायक वैज्ञाननक प्रयोगशाळा, चींदीगड येथे घेण्यात आलेर्लया चाचणी 
मध्ये ९ लॉ्पैकी लॉ् क्र.२, ६ व ९ मधील बुले् प्रनतरोधक िॅकेट्समधील नमुने MP-५, 
SLR ७.६२ mm, Insas ५.५६mm,च्या Fire मध्ये पात्र आणण AK-४७ च्या Fire मध्ये अपात्र 
ठरर्लयान े त्या लॉ् मधील एकूण १४३२ नग बुले् प्रनतरोधक िॅकेट्स  पुरवठादार कीं पनीस 
परत करण्यात आले आहेत. त्यामुळे उवसररत  पात्र ठरलेर्लया एकूण ३१२२ बुले् प्रनतरोधक 
िॅकेट्सचे सींबींचधत पोलीस घ्कास वा्प करण्यात आले आहे. अपात्र ठरवलेले १४३२ बुले् 
प्रनतरोधक िॅकेट्सचा पुरवठादाराकडून नव्यान ेपुरवठा झार्लयानींतर त्याची कें िीय न्यायसहायक 
वैज्ञाननक प्रयोगशाळा, चींदीगड येथे बॅलेस््ीक चाचणी  करण्यात येईल व तपासणीमध्ये पात्र 
ठरर्लयास सदर बुले् प्रनतरोधक िॅकेट्सच े वा्प पोलीस दलास करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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नाांदरुा तािुक्यातीि (जि.बिुढाणा) अवैध धांदे व वाहतूिीमुळे  
िायदा व सुव्यवसथा गांभीर झार्लयाबाबत 

  

(३९)  ११२८९८ (१२-०४-२०१८).   डॉ.सांिय रायमुििर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नाींदरुा तालुक्यातील (जि.बुलढाणा) अवैध धींदे व अप-ुया कागदपत्राींच्या चालणा-या 
वाहतूकीमळेु कायदा व सुव्यवस्था गींभीर झाली असनू याबाबतच े लेखी ननवेदन हदनाींक २९ 
िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास जिर्लहा पोलीस अचधक्षकाींना देण्यात आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असर्लयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषस काय आहेत व 
तद्नुसार उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०६-२०१८) : (१) जि.प. सदस्य याींनी सवस अवैध धींदे व अवैध प्रवासी 
वाहतूक बींद करण्याबाबतच ेननवेदन पोलीस अधीक्षक कायासलय, बुलढाणा येथे हदलेले आहे.   
(२) नाींदरुा तालुक्यात अवैध प्रवासी वाहतकु करणारे, मो्ार वाहन कायद्याच े उर्ललींघन 
करणाऱ्या वाहनाींववरुध्द तसेच चोरुन लपून अवैध दारु बाळगणारे, ववक्री करणारे व िुगार 
चालववणाऱ्याींववरुध्द वेळीच कारवाई करण्यात येत आहे. िानेवारी-२०१७ त े एवप्रल-२०१८ या 
कालावधीत १११६६ मो्ार वाहन प्रकरणावर कारवाई करण्यात आली असनू सदर प्रकरणात 
एकूण २०,३७,९००/- इतकी दींडाची रक्कम वसलू करण्यात आली आहे. तसेच दारुबींदीच्या २३२ 
व िुगाराच्या २०७  प्रकरणावर कारवाई करण्यात आली आहे. 
     सींबींधीत पोलीस स््ेशन प्रभारी अचधकारी याींना त्याींच े हद्दीत कोणतेही अवैध धींदे 
चालणार नाहीत याबाबतच्या सूचना पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा याींच्या कायासलयान े हदलेर्लया 
आहेत.       
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.      

___________ 
  

देगिूर (जि.नाांदेड) येथ ेनवीन प्रशासिीय इमारत बाांधण्याबाबत 
  

(४०)  ११२९५४ (१७-०४-२०१८).   श्री.सुभार् साबणे (देगिूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  देगलूर (जि. नाींदेड) येथील न्यायालयाची ननिामकालीन इमारत पाडून त्याहठकाणी 
न्यायालयाची नवीन प्रशासकीय इमारत बाींधण्याबाबतच्या कामास मींिूरी देण्यात आर्लयाच ेमाहे 
नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये  वा त्या दरम्यान ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास, न्यायालयाच्या ननिामकालीन इमारत िुनी झार्लयान े तेथील अचधकारी, 
कमसचारी व नागररकाींच्या जिववताला धोका ननमासण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असर्लयास, सदरहू न्यायालयाची इमारत बाींधण्यास ककती रुपयाींची तरतूद केली आहे तसेच 
सदरहू बाींधकामास केव्हापासून सरुुवात करण्यात येणार आहे, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
     मा.प्रबींधक (ननरीक्षणे-२),मा.उच्च न्यायालय, मुींबई,  याींचे हदनाींक १८ िानेवारी २०१७ 
च्या पत्रान्वये देगलूर येथ े िूनी न्यायालयीन इमारत पाडून त्या िागी नवीन न्यायालयीन 
इमारत बाींधण्याकरीता एकूण रु.७०५.०० लक्ष इतक्या अींदाजित ककीं मतीचा प्रस्ताव शासनास 
प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्तावावर शासनस्तरावर कायसवाही सुरु आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     नाींदेड जिर्ल्यातील न्यायालय इमारती, न्यायाचधश ननवासस्थाने व कमसचारी 
ननवासस्थाने याींच्या बाींधकामाबाबत मा.प्रधान न्यायाचधश, नाींदेड याींच्या अध्यक्षतखेाली हदनाींक 
१६/१२/२०१४ रोिी झालेर्लया बठैकीत ठरर्लयाप्रमाणे देगलूर न्यायालय पररसरातील िुन्या 
इमारती पाडून नववन न्यायालयीन इमारत बाींधण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 
(३) मा.प्रबींधक (ननरीक्षण-े२), मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी देगलूर येथे नवीन न्यायालयीन 
इमारत बाींधण्याकरीता एकूण रु.७०५.०० लक्ष इतक्या ककीं मतीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला 
आहे. सदर प्रस्तावाची सावसिननक बाींधकाम ववभागान ेछाननी करुन अींनतमत: रु.७५८.२३ लक्ष 
इतकी ककीं मत ननजश्चत केली आहे. सदर प्रस्तावास शासनाची मींिूरी प्राप्त झार्लयानींतर 
ववधानमींडळाच्या त्यापुढील अचधवशेनात सदर रक्कमेची अथससींकर्लपीय तरतूद करण्यात येऊन 
सींबींचधत अचधक्षक अलभयींता, सावसिननक बाींधकाम मींडळ, नाींदेड याींना ननधी ववतरीत करण्यात 
येईल. तद्नींतर कायासरींभ आदेश देण्यात येऊन काम सुरु करण्याची कायसवाही होईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शीव - पनवेि मागासवरीि मानखुदस (मुांबई) येथे बािसुधारगहृाच्या पदपथावरीि ददवे 
नसर्लयामळेु तेथीि गदुसर्लिे, माकफया आणण मद्यपी याांच ेप्रमाण वाढर्लयाबाबत 

(४१)  ११३००५ (१२-०४-२०१८).   डॉ.भारती िव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शीव-पनवेल मागासवरील मानखुदस (मुींबई) येथ े७० एकर िागेत असलेर्लया बालसुधारगहृाच्या 
िागेत पदपथ हदव ेनसर्लयाने गदुसर्लले,मद्यपी आणण माकफया वतृ्तीच ेलोक असर्लयाने तेथील 
स्थाननक रहहवाशी, स्त्रीया, लहान मुले याींच्या सुरके्षचा प्रश्न ननमासण झार्लयाच ेमाहे नोव्हेंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान  ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असर्लयास, याप्रकरणाकड ेस्थाननक पोलीस ठाणे दलुसक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास, उपरोक्त बाबीींची सखोल चौकशी करुन तातडीने पथहदवे कायासजन्वत 
करण्याबाबत तसचे गदुसर्लले व माकफया याींच्याकडून बालसुधारगहृातील मुले / मुली याींसह 
स्थाननक रहहवाशी स्त्रीया, लहान मुले याींना धोका ननमासण होणार नाही याबाबत शासनस्तरावर 
कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.  
         सदर प्रकरणी गदुसर्लर्लयाींनी त्रास हदर्लयाबाबत स्थाननक रहहवाशाींकडुन ट्रॉम्बे पोलीस 
ठाणे येथे कोणतीही तक्रार प्राप्त नाही. मात्र बालगहृ कायासलयाकडुन हद. २२.११.२०१७ रोिी 
गदुसर्लर्लयाकडुन प्रवेलशताींना व कमसचा-याींना धोका होण्याची शक्यता असर्लयाबाबतचे पत्र ट्रॉम्ब े
पोलीस ठाणेत प्राप्त आहे. बालगहृाच्या सुरके्षच्या दृष्ीने ट्रॉम्ब े पोलीस ठाणेकडुन पोलीस 
मोबाईलची ननयलमत गस्त ठेवण्यात आलेली आहे. पोलीस ठाण्यातील हदवसपाळी व रात्रपाळी 
गस्तीवर पयसवेक्षण करण्यात येत.े त्याचप्रमाण ेरात्रीच्या वेळी वायरलेस मोबाईल सदर भागात 
ननयलमत उभी ठेवण्यात येते. 
(३) या बालसुधार गहृाच्या ननवासी व कायासलयीन इमारती असलेर्लया भागात हदवे असुन ते 
चालु जस्थतीत आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्ीन े दररोि हदवसा व रात्री सींस्थेच्या 
आवारात सातत्याने गणवेशातील तसेच साध्या कपड्यातील पोलीसाींची गस्त सुरु असुन 
कोणतीही अनुचचत घ्ना घडु नये याकरीता ननगराणी ठेवली िाते. बालगहृाच्या 
सुरक्षक्षततेकरीता ‘ल’ ववभागाकडुन कायमस्वरुपी हदवसा व रात्री ४ अींमलदाराींची हत्यारी गाडस व 
महहला अींमलदार याींचीही नेमणुक केलेली आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

िाटेवाडी (ता.बारामती, जि.पुणे) येथीि जिर्लहा बँिेतीि रोखपािाच्या  
खोट्या आरोपामुळे युविान ेिेिेिी आत्महत्या 

(४२)  ११३३१९ (१२-०४-२०१८).   श्री.राहूि िुि (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा 
सोनावणे (िुन्नर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) का्ेवाडी (ता.बारामती, जि.पुणे) येथील जिर्लहा मध्यवती बकेँच्या शाखतेील रोखपालान े
केलेर्लया खोट्या आरोपामुळे १७ वषीय महेश भानुदास मुगु्राव कोळी या युवकान ेआत्महत्या 
केर्लयाची गींभीर घ्ना हदनाींक २ फेब्रुवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशसनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असर्लयास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असर्लयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०५-२०१८) : (१) होय. सदरची घ्ना हद.३१.१.२०१८ रोिी घडलेली 
आहे.        
(२) व (३) सदर घ्नेबाबत बारामती तालुका पोलीस स््ेशन येंथ े गु.र.नीं.६२/२०१८ भा.दीं.वव. 
कलम ३०६ प्रमाणे गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. सदर गुन््यात एक आरोपी असून त्यास 
हद.०३.०२.२०१८ रोिी तात्पुरत्या स्वरुपात अ्कपुवस िामीन मींिूर केलेला आहे. गुन््याचा 
तपास सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.      

___________ 
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पुणे शहरात भाडिेरू नोंदणीसाठ  सुरु िरण्यात आिेर्लया पोटसिबाबत 
  

(४३)  ११३६६१ (०७-०४-२०१८).   श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहरात सुरक्षक्षततेची उपाययोिना म्हणून भाडकेरू नोंदणीसाठी सुरु करण्यात आलेर्लया 
पो स्लवर एका वषासत केवळ ५० हिार ६१८ भाडकेरूीं ची नोंदणी झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असर्लयास, यापूवी पुणे शहरात घडलेर्लया बॉम्बस्फो्ातील सींशनयत आरोपी भाडतेत्वावर 
वास्तव्यास होती, तरीही हा ववषय पोललसाींकडून गींभीरपणे घेतला िात नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असर्लयास, याबाबत शासन स्तरावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     पुणे शहरात सुरक्षक्षततेची उपाययोिना म्हणून भाडकेरू नोंदणीसाठी, पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालयाच े परीके्षत्रामध्ये हदनाींक ३० म,े २०१७ पासून punepolice.co.in - Tenant 
Information  हे पो स्ल सुरु करणेत आले असून, त्या पो स्लवर पो स्ल सुरु झार्लयापासून 
हद.१२/०४/२०१८ पयतं एकूण ७६,३६१ भाडकेरुीं च ेररपो स् दाखल झालेले आहेत. 
(२) सदरचा ववषय पुणे पोलीसाींकडून गाींभीयान ेहाताळण्यात येतो. 
     दरमहा लसमकाडस ववके्रते व धारक याींची पडताळणी व अचधकृत रजिस््र रखान्यानसुार 
भरुन घेण्यात येत आहेत.  तसचे ज्या घरमालकाींनी त्याींच ेघर/फ्लॅ् मध्ये भाडकेरु ठेवलेले 
आहेत अशा भाडकेरुीं ची माहहती पोलीसाींना देणेबाबत घर/फ्लॅ् मालकाींवर बींधनकारक करणेत 
येवून त्याबाबत वेळो वेळी सीआरपीसी १४४ प्रमाण े नो्ीस काढण्यात येतात व त्याची 
अींमलबिावणी पुणे शहरातील सवस पोलीस स््ेशनस्तरावर करणेत येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यसेवा पूवस परीिेची िादहरात प्रलसध्द होण्यापूवीच व्हॉट्सॲप 
 या प्रणािीवर पसरर्लयाबाबत 

  

(४४)  ११३७२३ (१८-०४-२०१८).   श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा पूवस परीके्षची िाहहरात प्रलसध्द होण्यापूवीच 
व्हॉ्सॲपवर पसरर्लयाची बाब हदनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारस ननदशसनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असर्लयास, स्पधास परीक्षा देणा-याींनी ही िाहहरात प्रलसध्दी माध्यमाींकड ेपोहोचवली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास, याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायसवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१८) : (१) महाराषट्र लोकसेवा आयोगामाफस त राज्यसेवा पूवस 
परीक्षा २०१८ करीता सींक्षक्षप्त िाहहरात हदनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ रोिीच्या अींकामध्ये प्रलसध्द 
करण्यासाठी ववववध वतृ्तपत्राींना एक हदवस अगोदर म्हणि े हदनाींक २८ डडसेंबर, २०१७ रोिी 
पाठववण्यात आली होती.  सदर िाहहरात हद. २८ डडसेंबर, २०१७ रोिी सायींकाळी व्हॉ्सअपवर 
व्हायरल झार्लयाचे ननदशसनास आले. 
(२) व (३) सदर िाहहरात वतृ्तपत्रामध्ये प्रलसध्द करण्याकरीता आयोगामाफस त ववववध 
वतृ्तपत्राींना पाठववण्यात आली होती. आता यापुढे आयोगामाफस त प्रलसध्द करण्यात येणा-या 
िाहहराती प्रथम आयोगाच्या सींकेतस्थळावर प्रलसध्द करण्याचा व त्यानींतरच वतृ्तपत्राींमध्ये 
सींक्षक्षप्त िाहहरात प्रलसध्द करण्यासाठी देण्याचा महाराषट्र लोकसेवा आयोगान े ननणसय घेतला 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पैठण (जि.औरांगाबाद) येथ ेऊसािा हमी भाव लमळण्यासाठ  शेतिऱयाांनी  
िेिेर्लया आांदोिनावर पोिीसाांनी िेिेिा गोळीबार 

  

(४५)  ११३७४७ (०७-०४-२०१८).   श्री.अब् दिु सत्तार (लसर्लिोड), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), 
श्री.असिम शखे (मािाड पजश्चम), प्रा.वर्ास गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमसिा गाववत 
(इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.भारत भाििे (पांढरपरू), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
्त्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जिर्ल्यात पैठण येथ े प्रती जक्वीं्ल ऊसाला रुपये ३ हिार १००  हमी भाव 
द्यावा यासाठी माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान शेतक-याींनी  आींदोलन केले होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२)  असर्लयास, या आींदोलनात पोलीसाींनी केलेर्लया गोळीबारात २ शेतकरी  िखमी झाले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास, या िखमी शेतक-याींना शासनान े घोषणा करुनही प्रशासनाच्या अनावस्थेमुळे 
अद्याप आचथसक मदत लमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असर्लयास, यासींदभासत शासनाने चौकशी करुन सदर शेतक-याींना आचथसक मदत देण्याबाबत 
कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०६-२०१८) : (१) व (२) होय. सदरचे आींदोलन  मौिे खानापूर िवळ, 
गींगामाई साखर कारखाना, घो्ण, ता.शेवगाींव, जि.अहमदनगर येथें हदनाींक १५.११.२०१७ रोिी 
झालेले आहे. आींदोलनादरम्यान पोलीसाींनी केलेर्लया गोळीबारात िमावातील पैठण येथील दोन 
शेतकरी िखमी झाले आहेत.       
(३) व (४) सदर आींदोलनातील २ िखमी शेतकरी याींना तहलसलदार, पैठण, जि.औरींगाबाद 
याींचेमाफस त प्रत्येकी रुपये १,००,०००/- आचथसक मदत देण्यात आलेली आहे.        
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.       

___________ 
  

घाटिोपरच्या अांमिी पदाथस ववरोधी पथिान ेिफ लसरपच्या बाटर्लयाांची  
तसिरी िरणा-या दाम्पत्याांना अटि िेर्लयाबाबत 

  

(४६)  ११३८७८ (१४-०४-२०१८).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सुतनि लशांदे (वरळी), 
श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तीन त ेचार वषासपासून कफ लसरपच्या बा्र्लयाींची तस्करी करणा-या सींतोष हलवाई आणण 
त्याची पत्नी आशा हलवाई याींना लाखो रुपयाींच्या साठ्याींसह घा्कोपरच्या अींमली पदाथस 
ववरोधी पथकानी माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान अ्क केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असर्लयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  चौकशीच ेननषकषस काय आहेत 
व त्यानुषींगाने सींबींधीत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) अींशत : खरे आहे. सींतोष लशवनाथ हलवाई याींनी 
Codeine Phosphate and Chlorpheniramine maleate syrup १३८ bottles 
बेकायदेशीरपणे  बाळगर्लयाच े अढळून आर्लयान े त्याींच्या ववरुध्द कुलास पोलीस ठाणे अींतगसत 
हद.१३.०१.२०१८ वेळ १९.४५, ठा. दै.क. ३४/१८ अन्वये वव.स्था. क.०२/१८कलम १८ (क), १८(अ) 
सह २७ औषध ेव सौंदयस प्रसाधन ेकायदा १९४० वव.स्था.गुन्हा नोंद करुन अ्क करण्यात आली 
आहे.  
(२) तपास चालु आहे व सदरचे दोषारोपपत्र सादर करण्याची कायसवाही सुरु आहे. त्यानुषींगान े
सींबींचधत दोषीींवर कारवाई करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

गोंददया ते रायपूर इांटरलसटी एक्सप्रेसने िात असताांना ०३.०८२ कििोग्रम  
सोना चोरी झार्लयाचे प्रिरण 

(४७)  ११४१६२ (१२-०४-२०१८).   श्री.सुतनि िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), 
श्री.असिम शखे (मािाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१)  भरत िैन रा.मुींबई हे हदनाींक २० ऑक््ोंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास गोंहदया ते 
रायपूर इीं्रलस्ी एक्सप्रेसने िात असताींना ०३.०८२ ककलोग्रम सोना असलेली बॅग चोरीला गेली 
असता श्री भरत िैन याींनी गोंहदया रेर्लवे पोलीस स््ेशन मध्ये तक्रार दाखल केली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास, रेर्लवे पोलीसाींच्या तपासादम्यान सोन ेअसलेली बॅग चोरी करणारे आणण चोरीचा 
सोने खरेदी करणारे एकून १३ आरोपीीं असर्लयाच ेपोलीस चौकशीत लसध्द झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३)  असर्लयास, सोना असलेली बॅग चोरी करणारे आणण चोरीचा सोना खरेदी करणारे एकूण 
१३ आरोपीींना गोंहदया रेर्लवे पोलीसाींनी गेर्लया हदड वषासपासून अद्यापही अ्क केलेली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असर्ल यास,  या सींपुणस प्रकरणाची  शासनान े सखोल चौकशी केली आहे काय,  त्याचा 
तपलशल काय आहे व तद्नुसार आरोपीींवर कारवाई आणण चोरीला गेलेला सोने आरोपीींकडून 
हस्तगत करण्यासाठी शासनान ेकोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१८) : (१) भरत िैन, रा.मुींबई हे हद.२०/१०/२०१६ रोिी गोंहदया 
ते रायपूर इीं्रलस्ी एक्सप्रेसने िात असताींना त्याींची २.०७२ ककलोगॅ्रम सोन ेअसलेली बॅग चोरी 
गेर्लयाने त्याींनी केलेर्लया कफयासदीवरुन रेर्लवे पोलीस स््ेशन गोंहदया येथे अपराध क्र.१०१/२०१६ 
कलम ३७९, ३४ भादींवव अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(२), (३) व (४) एकूण ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. उवसररत ५ पाहहिे आरोपी 
आहेत. 
     तसेच मुदे्दमाल ववकत घेणाऱ्या दोन सोनाराींपैकी एका सोनारास मा.उच्च न्यायालयान े
अ्कपूवस िामीन मींिूर केला असून त्याचा अ्कपूवस िामीन रद्द करणेकरीता मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई, खींडपीठ नागपूर येथ ेररव्हीिन वप्ीशन दाखल करण्यात आले आहे.  तपास 
सुरु आहे. 
(५) सदर गुन््यातील अ्कपूवस िामीनावर असलेर्लया श्रीपाद रववींि मींिरतकर याींच ेअ्कपूवस 
िामीन ररव्हीिन वप्ीशनव्दारे मा.उच्च न्यायालय मुींबई, खींडपीठ नागपूर याींचेकडून रद्द करुन 
व या गुन््यातील पाहहिे असलेला आरोपी दत्तप्रसाद मींिरतकर यास अ्क करुन त्याींने सोन े
कोणाला ववकले आहे, याचा तपास करुन चोरीचे सोने हस्तगत करणे तसेच उवसरीत आरोपी 
अ्क करणे इत्यादी करीता तपास सुरु आहे. 

___________ 
  

नालशि जिर्ल्यातीि जिर्लहाधधिारी िायासियावर ववद्यार्थयाांनी िाढिेिा मूि मोचास 
  

(४८)  ११४४२० (१८-०४-२०१८).   श्री.पांिि भिुबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) जिर्लहाचधकारी कायासलय, नालशक या कायासलयावर हदनाींक ३१ िानेवारी, २०१८ रोिी वा 
त्यासुमारास महाराषट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पधास पररके्षची तयारी करणा-या शेकडो 
ववद्यार्थयांनी त्याींच्या मागण्याींकड े लक्ष वेधण्यासाठी मूक मोचास काढला होता, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असर्लयास, मोचास काढणा-या ववद्यार्थयांच्या कोणकोणत्या मागण्या आहेत, 
(३) असर्लयास, मोचास काढणा-या ववद्यार्थयांनी केलेर्लया मागण्याींबाबत शासनान े कोणती 
कायसवाही केलेली आहे वा करीत आहे, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१८) : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२)  सन २००९ त े २०१७ मधील कायासजन्वत असलेर्लया डमी रॅके्ची आणण त्या रॅके्मध्ये 
सहभागी असलेर्लया इतर व्यक्तीींची चौकशी CBI कड े देण,े महाराषट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
परीक्षाींचे कें ि नालशक (ववभागीय मुख्यालय) करणे, आयोगाच्या सवस परीक्षाींची हिेरी 
बायोमेहट्रक पध्दतीने होण,े सरळसेवेतील महसुल, सावसिननक बाींधकाम, िलसींपदा, समाि 
कर्लयाण, महहला व बाल ववकास ववभाग, जिर्लहा पररषद, व इतर अनुषींचगक ववभागातील वगस-
३ ते वगस-१ ची ववववध पदे महाराषट्र लोकसेवा आयोगातफे भरण्यात यावीत, तसेच ३०% 
कपातीची बींदी उठवावी,  आयोगाकडून िे प्रश्न चुकतात ककीं वा रद्द करण्यात येतात, त्याच े
आयोगाने सींदभाससहहत स्पष्ीकरण द्यावे व परीक्षा कें िावर महाराषट्र लोकसेवा आयोगान े
मोबाईल िॅमर बसवावेत इत्यादी मागण्या करण्यात आलेर्लया आहेत. 
(३) १) ववववध परीक्षा मींडळाींमाफस त घेण्यात आलेर्लया परीक्षाींमध्ये मूळ व डमी उमेदवार 
बसर्लयाच्या तक्रारीबाबत गुन्हे अन्वेषण ववभाग, औरींगाबाद याींनी माींडवी, पोलीस स््ेशन, ता. 
ककनव्, जि. नाींदेड येथे गु. र. नीं. २७/२०१६, भा.दीं.वव.कलम १६७, १७१, १९३,१९७, १९८,२०१, 
२०३, २१३,२१४, २१८, ४२०, ४१९, ४६७, ४६८, ४७१, १२० (ब), ३४ अन्वये  आरोवपताींववरुध्द 
गुन्हा दाखल करण्यात आला असनू मा. न्यायालयात दोषारोप क्र. १७/२०१७ (हद.१८.८.२०१७) व 
क्र. १७(A)/२०१७ (हद. ६.११.२०१७) दाखल करण्यात आले असून सीआरपीसी क्र. १७३(८) प्रमाण े
अचधक तपास करण्यात येत आहे. यास्तव सद्य:जस्थतीत तपास सीबीआयकड े देण े योग्य 
ठरणार नाही. 
   २) आयोगामाफस त आयोजित परीक्षाींपैकी मुख्य परीक्षा या मुख्यत: मुींबई, पुणे, औरींगाबाद 
व नागपूर या प्रमुख शहराींच्या हठकाणी  आयोजित करण्यात येत.े तथावप, मुख्य परीके्षकरीता 
उमेदवाराींची सींख्या कमी म्हणिचे २००० पेक्षा कमी असर्लयास मुख्य परीक्षा फक्त मुींबई 
कें दावरच घेण्यात येत.े मुख्य परीक्षाींचे कें ि ननजश्चत करताना ववभागीय मखु्यालय हा ननकष 
ववचारात न घेता उमेदवाराींची सींख्या वाहतुकीच्या सुववधा व प्रशासकीय सोय हे ननकष 
ववचारात घेतले िातात. नालशक हे मुींबई व औरींगाबाद या मखु्य परीक्षाींच्या कें िापासून 
साधारणपणे ३ त े४ तासाींच्या अींतरावर असून दोन्ही हठकाणी िाण्याकरीता रेर्लवे व महामागस 
या वाहतकूीच्या उत्तम सोयी उपलब्ध आहेत. नालशक ववभागातनू मुख्य परीके्षकरीता पात्र 
ठरणा-या उमेदवाराींच े तुलनात्मकदृष्या अर्लप प्रमाण व वाहतुक सुववधा लक्षात घेता प्रस्तुत 
मागणी मान्य करता येत नाही. 
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   ३) तुलनेने कमी उमेदवार  असलेर्लया व मुींबई कें िावरच घेण्यात येणा-या चाळणी परीके्षत 
प्रायोचगक तत्वावर बायोमेहट्रक पध्दत वापरण्याचे योिण्यात आले असून त्यानुषींगान े हद. १२ 
फेब्रुवारी, २०१८ रोिी आयोगाच्या सींकेतस्थळावर घोषणा प्रलसध्द करण्यात आली आहे. 
   ४) आयोगाच्या कायसकके्षतील पदाची भरती आयोगामाफस त करण्यात येते. सींबींचधत 
प्रशासकीय ववभागाकडून तसा प्रस्ताव प्राप्त झार्लयास आयोगाकडून त्यावर सकारात्मक ववचार 
करण्यात येईल. 
   ५) आयोगाच्या प्रश्नपत्रत्रकेत िे प्रश्न क्वचचत चकुतात ककीं वा उत्तरे चुकतात या ववषयी 
उमेदवाराींकडून ववहहत कालावधीत हरकती/अलभवेदने मागवून त्यावर तज्ञाींची मत ेघेवून अींनतम 
ननणसय घेतला िातो. 
   ६) स्मा स्फोन अथवा तत्सम अत्याधुननक इलेक्ट्रॉननक साधनाींच्या मदतीन े परीके्षमध्ये 
होणारे सींभाव्य गैरप्रकाराचे प्रयत्न रोखण्याच्या अनुषींगाने काही ननवडक महत्वाींच्या परीक्षाींसाठी 
परीके्षच्या उपकें िावर मोबाईल िॅमर बसववण्याबाबतची कायसवाही प्रायोचगक तत्वावर यापूवीच 
सन २०१६ मध्ये सुरु करण्यात आली असून काही परीक्षाींकरीता मोबाईल िॅमरचा वापर 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे येथीि िोहगाांव ववमानतळाच ेववसतारीिरण व आधुतनिीिरणाबाबत 
  

(४९)  ११४४३६ (१८-०४-२०१८).   श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.ददपि चव्हाण (फिटण) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील लोहगाींव ववमानतळाच े ववस्तारीकरण, नागरी सुववधा, धावपट्टी, ववमानतळ 
पररसरात पायाभूत सुववधा ननमासण करणे, तसेच पुरींदर येथील ननयोजित आींतरराषट्रीय 
ववमानतळ व लोहगाींव ववमानतळाच े ववस्तारीकरण करणे, धावपट्टीची लाींबी वाढववणे इत्यादी 
प्रलींत्रबत प्रश्नाबाबत चचास करण्यासाठी कें िीय वाहतूक भूपषृठ मींत्री याींच ेअध्यक्षतेखाली ननयुक्त 
केलेर्लया पायाभूत सलमतीची बैठक हदनाींक ३० िानेवारी,२०१८ रोिी वा त्या सुमारास नवी 
हदर्लली येथे झाली, हे खरे आहे काय, 
(२)असर्लयास,उपरोक्त बैठकीत वर उर्ललेणखत मुद्याींपैंकी कोणकोणत्या मुद्याींवर चचास करण्यात 
आली व त्यानुसार कोणते ननणसय घेण्यात आले आहेत, 
(३)असर्लयास, उपरोक्त मुद्याींपैंकी कोणती कामे केव्हापासून सुरु करण्यात येणार आहेत व 
यासवस प्रकर्लपातील कामे पूणस करण्यासाठी अींदाि ेककती खचस अपेक्षक्षत आहे, 
(४) असर्लयास, याबाबत शासनान ेअद्यापपयतं कोणती कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१८) : (१) पुणे येथील लोहगाींव ववमानतळाच्या प्रलींत्रबत 
प्रश्नाबाबत चचास करण्यासाठी मा.श्री.ननतीन गडकरी, कें िीय वाहतूक भूपषृठ मींत्री याींच े
अध्यक्षतेखाली ननयुक्त केलेर्लया इन्रास्ट्रक्चर कलम्ीची बैठक हदनाींक ३० िानेवारी, २०१८ 
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रोिी नवी हदर्लली येथे सींपन्न झाली. तथावप, सदर बैठकीत पुरींदर येथील ननयोजित 
आींतरराषट्रीय ववमानतळासींदभासत कुठलीही चचास झाली नाही. 
(२) (३) व (४) सदर बैठकीत पुणे येथील लोहगाींव ववमानतळाच ेववस्तारीकरण, नागरी सुववधा, 
धावपट्टीच ेववस्तारीकरण, ववमानतळ पररसरात पायाभूत सुववधा ननमासण करणे, इ.बाबीींवर चचास 
करण्यात आली. तसेच, मोठ्या आकाराच्या ववमानाींना धावपट्टीवर उतरण्याकररता धावपट्टीची 
लाींबी १००० मी्रन ेवाढववण्यासाठी राज्य शासनाकड ेिमीन उपलब्ध करुन देण्याची मागणी 
करणे, धावपट्टीच्या ववस्तारीकरणाच्या कामाचा खचस करण्यास भारतीय ववमानपत्तन 
प्राचधकरणाची तयारी ठेवण,े इ. बाबीींवर सदर बैठकीत चचास करण्यात आली. सदर चचेनुसार 
कें ि शासनाच्या सींरक्षण मींत्रालयास प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, असा ननणसय घेण्यात आला 
आहे. 
     उपरोक्तप्रमाणे ववमानतळ ववस्तारीकरणासाठी आवश्यक िमीन भारतीय ववमानपत्तन 
प्राचधकरणास हस्ताींतरीत करण्याची कायसवाही जिर्लहाचधकारी, पुणे याींचेकडून करण्यात येत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई शहरामध्ये मदहिा माकफयाचे प्रमाण वाढर्लयाबाबत 
  

(५०)  ११४६८९ (०७-०४-२०१८).   श्री.राणािगिीतलसांह पाटीि (्समानाबाद), श्री.ियांत पाटीि 
(इसिामपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई सारख्या मोठ्या शहरामध्ये महहला माकफयाच े साम्राज्य मोठ्या प्रमाणात वाढले 
असून गत ७ वषासत अशा महहला गुन्हेगाराींच्या सींख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, अस े
एका पाहणीत नुकतेच ननदशसनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असर्लयास, गत ७ वषासत अद्यापपयतं २१६१३ महहला माकफयाींना ववववध गुन््याींखाली 
अ्क करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असर्लयास, या प्रकरणी शासनान ेअ्क केलेर्लया महहला माकफयाींववरुध्द कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसर्लयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
     बहृन्मुींबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कायसके्षत्रातील एम.एच.बी. कॉलनी पोलीस स््ेशन 
हद्दीत महहला नाम ेशलशकला पाींड े हहचा साथीदाराींच्या मदतीन ेिलमनीवर अनतक्रमण करणे, 
दींगल घडववणे, सरकारी कामात अडथळा करणे व धमकावण े यासारख्या गींभीर गुन््यात 
सहभाग असर्लयाच ेननषपन्न झाले आहे.   
(२) व (३) हे खरे नाही.  
      उपरोक्त नमुद महहला नामे शलशकला पाींड ेव नतचे साथीदार याींचेववरुध्द एम.एच.बी. 
कॉलनी पोलीस स््ेशन व बोरीवली पोलीस स््ेशन येथे एकुण ३३ गींभीर दाखल असुन नमुद 
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गुन््यात अ्क करण्यात आली आहे. तसेच, बहृन्मुींबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कायसके्षत्रातील 
सवस पोलीस ठाण्यात सन २०११ ते माचस २०१८ या कालावधीत इतर दाखल गुन््याींमध्ये एकुण 
१९२१४ महहला गुन्हेगाराींना अ्क करण्यात आली आहे. 
     महहला नामे शलशकला पाींड ेहहचेववरुध्द अनेकवेळा हद्दपार/तडीपारीचे आदेश तसेच, कलम 
१०७ व ११० फौदींप्रस अन्वये प्रनतबींधक कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच, पोलीस ठाणेस 
इतर गुन््याींमध्ये अ्क करण्यात आलेर्लया एकुण १९२१४ महहला गुन्हेगाराींपैकी ५३३९ महहला 
गुन्हेगाराींववरुध्द प्रनतबींधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुिणपूवस सवस प्रकक्रया महाराषट्र ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुिण: शासकीय मध्यवती मुिणालय, नागपूर. 


