
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५६१ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

नवी मुांबई येथ ेएिा तरूणाची झालेली हत्या 
  

(१)  ७७५०५ (२१-०४-२०१७).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई पोलीसाींच्या दलुलक्षामुळे श्री.स्वप्ननल श ींदे या तरूणाची हत्या झाली असल्याच े
मा.उच्च न्यायालयाने पोलीसाींवर ठपका ठेवल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननद लनास लली लहे, हे खरे लहे काय¸ 
(२) असल्यास,स्वप्ननलचा मतृ्य ूहोण्यापूवी त्याच्या प्जववताला धोका असल्याची तक्रार त्याच्या 
वडीलाींनी पोलीसाींना देऊनही पोलीसाींनी त्याींची गींभीर दखल घेतली नाही, हे ही खरे लहे काय¸ 
(३) असल्यास, या प्रकरणी  ासनाने तत्कालीन पोलीस अधधकारी व कमलचाऱयाींची सक्षम 
प्राधधकरणाद्वारे चौक ी करण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१९) : (१) प्रानत अहवालानुसार नवी मुींबई पोलीस 
लयुक्तालयात स्वप्ननल श ींदे नव्हे तर स्वप्ननल सोनावण ेया तरूणाची हत्या झालेली लहे. 
(२) व (३) फियालदी याींच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही व त्याींना कोणतीही मदत केली 
नाही या कारणाींवरून नेरूळ पोलीस स््े नचे तत्कालीन पोलीस उप ननरीक्षक व महहला पोलीस 
उप ननरीक्षक या दोन पोलीस अधधका-याींना ननलींबबत करण्यात लले.  सदर प्रकरणी  सहा. 
पोलीस लयुक्त, वा ी ववभाग, नवी मुींबई याींनी प्राथशमक चौक ी करून अहवाल मा. पोलीस 
लयुक्त, नवी मुींबई याींना सादर केला.  सदर  प्राथशमक चौक ीचे अहवालावरून  दोन्ही 
पोलीस अधधकारी याींना त्याींची पढुील देय वेतनवाढ दोन वर्ालकरीता रोखणे ही श क्षा देण्यात 
ललेली लहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________  
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जादटुोणा ववरोधी िायद्याच ेप्रबोधन व प्रभावी अांमलबजावणीबाबत 
  

(२)  ८५७५३ (०४-०९-२०१७).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे), 
डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), श्री.सुभाष साबणे (देगलूर), श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), 
श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जादु् ोणा ववरोधी कायद्याच्या प्रबोधन व प्रभावी अींमलबजावणीमुळे राज्यात लतापयतं 
३५० हून अधधक गुन्हे वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात दाखल झाले लहेत, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभालत गुन्हे शसध्दतेचे प्रमाण कमी असल्यान ेसीं नयताींना श क्षा होण्यास 
अडचणी उद्भवतात, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभालतील सींभाव्य अडचणी दरू होण्यासाठी  ासनाने कोणत्या उपाययोजना 
केल्या लहेत वा करीत लहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०२-२०१९) : 
(१)  राज्यात सन २०१३ ते जुलै २०१८ या कालावधीत दाखल गुन्हे खालीलप्रमाणे. 

सन २०१३ २०१४ २०१५ २०१६ 
 

२०१७ 
 

२०१८ जुलै 
अखेर 

दाखल गुन्हे २८ ९१ १३५ १४५ ९८ ५० 
 

(२) व (३) 
     सन २०१३ ते जुलै २०१८ अखेर न्यायालयामध्ये सुनावणी पूणल झालेले व त्या 
गुन्हयाींपैकी  ाबीत झालेल्या गुन्हयाींची साींप्ययकी माहहती खालीलप्रमाणे. 
 

अ.क्र. वषष ननिाल लागलेले गुन्ह शाबीत झालेले गुन्हे दोषससध्दी प्रमाण 
१ २०१३ ० ० ००.००% 
२ २०१४ २ १ ५०.००% 
३ २०१५ ७ ४ ५२.१४% 
४ २०१६ १२ २ १६.६६% 
५ २०१७ ९ ३ ३३.३३% 
६ २०१८ जुलै अखेर १८ ८ ४४.४४% 

 
      िौजदारी ख्ल्यातील शसध्दापराध प्रमाण वाढववण्यासाठी राज्य  ासनाने ववववध 
धोरणात्मक उपाययोजना केल्या असून याव्दारे सवल  ासकीय अशभयोक्ते, सींचालक, अशभयोग 
सींचालनालय, महाराषर राज्य याींच्या ननयींत्रणाखाली लणणे,  ासकीय अशभयोक्त्याींना 
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ननयतकाशलक प्रश क्षण देण,े ख्ल्याच्या सनुावणीमध्ये दृक श्राव्य माध्यमाचा (Video 
Conferencing) वापर करणे, दोर्ारोप गुणवत्ता तपासणीकरीता मध्यवती सींननयींत्रण सशमती 
स्थावपत करणे, राज्यातील न्यायसहाय्यक वैज्ञाननक प्रयोग ाळाींच ेसक्षमीकरण करणे, ७ वर्ल 
फकीं वा ७ वर्ालपेक्षा जास्त असलेल्या गुन्हयामध्ये सरकारी कमलचारी पींच म्हणून घेणे, पोलीस 
अधधकाऱयाींच्या गोपनीय अहवालामध्ये दोर्शसध्दीबाबत बजावलेली कामगीरी नोंद करणे इत्यादी 
प्रमुख बाबीींचा समावे  लहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

वैजापूर (जज. औरांगाबाद) तालुक्यातील रस्त्याांची दरुवस्था झाली असल्याबाबत 
  
 

(३)  ९३५७९ (१२-०८-२०१७).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय सावषजननि बाांधिाम 
(सावषजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वैजापूर (प्ज. औरींगाबाद) तालुक् यातून गेलेला नागपूर-मुींबई महामागल व तालुक् यातील इतर 
रस् त् याींची दरुवस्था झाली असल् याचे माहे ्वप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननद लनास 
लले, हे खरे लहे काय, 
(२) असल् यास, या तालुक् यातील १६० गावाींना जोडणारे रस् ते अजूनही पक् के व सुप्स्थतीत 
नसून त्याींच्या दरुुस्तीकड ेसावलजननक बाींधकाम ववभागाचे दलुलक्ष झाले लहे, हे ही खरे लहे 
काय, 
(३) असल् यास, उक्त तालुक्यातील नागपूर-मुींबई महामागल व इतर रस्त्याींची दरुुस्ती 
करण्याबाबत  ासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय लहे ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०२-२०१९) :(१) हे खरे नाही. 
तथावप, माहे जून, २०१७ च्या पवूालधालत पडलेल्या पावसामुळे प्रश्नाधीन रस्ते काही प्रमाणात 
क्षनतग्रस्त  झाले होत.े 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
नागपूर-मुींबई महामागल हा प्र.रा.मा.दजालचा असनू वावर्लक दरुुस्ती व देखभाल कायलक्रमातींगलत 
रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागावरील खड्ड ेभरण्यात लले लहेत. 
    तालुक्यातील तसचे सावलजननक बाींधकाम ववभागाच्या अखत्याररतील रस्त्याींवरील  
दरुुस्तीची कामे पूणल करण्यात लली असून वाहतूक सुरळीत सुरु लहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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जालना येथील पोलीस प्रसशक्षण िें द्रातील महहलेन ेएिा अल्पवयीन  
मुलीची राजस्थानमध्ये ववक्री िेल्याबाबत 

  

(४)  १००५४६ (०६-०१-२०१८).   श्री.राजेश टोप े(घनसावांगी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना येथील पोलीस प्रश क्षण कें द्रातील महहलेन े्का अल्पवयीन मुलीची राजस्थानमध्ये 
अडीच लाख रूपयामध्ये ववक्री केल्याचा प्रकार ननद लनास लला लहे, हे खरे लहे काय, 
(२)  असल्यास, या प्रकरणी  ासनान ेचौक ी केली लहे काय, चौक ीत काय लढळून लले 
लहे व या प्रकरणी जबाबदार असणाऱया सवल सींबींधधताींववरुध्द  ासनान ेकोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत लहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१९) :(१)  सदर घ्नेतील महहला लरोपी ही पोलीस प्रश क्षण 
कें द्र, जालना येथ ेनोकरीस अथवा कामावर नसनू नतचा पोलीस प्रश क्षण ववद्यालया ी काही 
्क सींबींध नाही. सदर महहलेने वपडीत मुलीस लग्नाच ेअशमर् दाखवून नतला इतर लरोपीींच्या 
मदतीने औरींगाबाद, पुणे व तेथून राजस्थान येथे पाठववले लहे. 
(२) फियालदीने हदलेल्या तक्रारीवरून सदर बाजार पो.स््े., जालना  येथे गु.र.नीं. ५९८/ २०१७ 
भादींवव कलम ३६३, ३४ प्रमाणे लरोपीताींववरूध्द हद. १८/०९/२०१७ रोजी  गुन्हा दाखल करण्यात 
लला. तद्नींतर वपडीतने े हदलेल्या जबाबावरून सदर गुन्हयात भादींवव कलम ३६६, ३६६ (अ), 
३७६ (्न), ३७३, १०९ सह कलम ३ व १७ बालकाींचे लैंधगक  अपराधाींपासून सींरक्षण 
अधधननयम, २०१२ अन्वये कलमात वाढ करण्यात लली. सदर गुन्हयात ्कूण (११) लरोपीींना 
ननषपन्न करण्यात लले असून त्यापैकी लरोपी क्र. १ त े५ याींना गुन्हयात अ्क करण्यात 
लली.  सदर गुन्हयातील लरोपी क्र. २ हा अद्याप पावतेो न्यायालयीन कोठडीमध्ये लहे. 
उवलररत (०६) लरोपी शमळून न लल्याने त्याींना सीलरपीसी कलम २९९ प्रमाणे िरारी द लवून 
गुन्हयात दोर्ारोपपत्र सादर करण्यात लले लहे. सदरचा गुन्हा मा. वव ेर् प्जल्हा व सत्र 
नायाधध , जालना याींच े न्यायालयात न्यायप्रववषठ असून त्याचा स्पे ल को ल् केस क्र. 
६३/२०१७ असा लहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अमरावती येथ ेडीज ेलावण्याच्या िारणावरून िेलेली िुटुांबाला मारहाण  
  

(५)  १०११८९ (०६-०१-२०१८).   श्री.नारायण िुचे (बदनापूर), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती येथ ेडीज ेलावण्याच्या कारणावरून कु्ुींबाला मारहाण करणा-या चार पोशलसाींना 
ननलींबीत करण्यात लल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननद लनास लली 
लहे, हे खरे लहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात हठकहठकाणी पोशलसाींची सुरू असलेली गुींडधगरी लणण दादाधगरी अ ी 
अनेक प्रकरणे वारींवार होत लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, पोशलसाींच्या गुींडधगरी व दादाधगरीवर प्रनतबींध घालण्याच्या दृष्ीन े  ासनान े
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०२-२०१९) : (१) होय.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) पोलीस लयुक्त याींनी अमरावती  हर पोलीसाींनी जनत ेी सौजन्यान ेवागाव ेव कारवाई 
दरम्यान जनतेला कोणताही त्रास होणार नाही याबाबत सूचना हदलेल्या लहेत तसेच प्रत्येक 
पोलीस स््े न अधधकारी याींना व त्याींचे अधधनस्त असलेले अधधकारी व कमलचारी याींना 
पेालीस दरबार मध्ये  त्याचप्रमाणे परेडवर व रोलकॉलवर सदर सूचनाींची जाणीव करुन देण्यात 
येत लहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  
 

___________ 
  
पुणे ववभागातील माध्यसमि ववद्यालयाांना ननयमबाह्य अनुदान ववतरीत होत असल्याबाबत 

  
 

(६)  १०२६७८ (३०-१२-२०१७).   श्री.ववजय िाळे (सशवाजीनगर) :   सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे (ता.मावळ प्ज. पुणे) येथील कै.उर्ाताई लोखींड े चॅरर्ेबल रस््, सींचशलत माध्यशमक 
ववद्यालय साधगसे  याींनी ववश्वस्त सभते ठरावाद्वारे सींस्थेला व  ाळेला  ासनाच े अनुदान 
नको असल्याबाबत लेखी पत्राद्वारे श क्षण अधधकारी माध्याशमक पुणे याना कळववले हे खरे 
लहे काय, 
(२) असल्यास श क्षण लयुक्तालय पुणे याींनी स्पष् ननदे  हदले असतानाही श क्षण अधधकारी 
माध्यशमक पुणे याींनी सींस्थेची कुठल्याही प्रकारचे मागणी नसतानाही अनुदानाच ेसुमारे २ लक्ष 
८० हजार रुपये परस्पर सींस्थेच्या खात्यामध्ये जमा केले हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास पुणे ववभागातील अनके  ाळेनी लधथलक अननयशमतता असतानाही  ासन 
अनुदान शमळण्यासाठी असलेल्या अ्ी व  तीच े ननकर्ाच े उल्लींघन करुन अनुदानाच े वा्प 
केले असल्यान े स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी लेखी पत्राद्वारे सदर गींभीर प्रकरणाची चौक ी 
करण्याची मागणी केली लहे हेही खरे लहे काय, 
(४).असल्यास सदर प्रकरणाबाबत  ासनान े चौक ी केली लहे काय, व त्यानुसार दोर्ी 
लढळणाऱया व्यक्तीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत लहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  



वव.स. ५६१ (6) 

श्री. ववनोद तावड े(१२-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) व (३) हे खरे नाही.  
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
  

महाराष्ट्र स्टेट मायनीांग िापोरेशन िडून राज्यातील छोट्या उद्योगाांसाठी सबससडी देत 
असलेल्या िोळशाची तस्िरी होत असल्याबाबत 

  
(७)  १०४०३५ (१३-०७-२०१८).   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  
(१) महाराषर स््े् मायनीींग कापोरे न कडून राज्यातील छोट्या उद्योगाींसाठी सबशसडी देत 
असलेल्या कोळ ाची तस्करी करुन चोर बाजारात ववक्री होत असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यासुमारास ननद लनास लले, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी  ासनान ेचौक ी केली लहे काय, चौक ीच्या अनुर्ींगान ेतस्करी 
करणाऱया सींबींधीत अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई करण्यात लली लहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२६-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) लागू नाही. 
  

___________ 
  

नवी मुांबईत सहाय्यि िामगार आयुक्त िायाषलयाची स्थापना िरण्याबाबत 
  

(८)  १०५२९१ (०५-०४-२०१८).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.वभैव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
 

(१)  नवी मुींबई के्षत्रात ववववध औद्योधगक लस्थापना, लय.्ी पाकल , व्यापारी लस्थापना, 
हॉ्ेल्स, बाींधकाम व्यवसाय इत्यादी प्रकारच्या लस्थापना कायलरत असूनही कामगाराींच्या 
ववववध प्रश्नासाठी त्याींना ठाणे येथे जाव ेलागते, हे खरे लहे काय, 
 

(२)  असल्यास, कामगार, कामगार सींघ्ना, ववववध व्यवस्थापन प्रनतननधी याींच्या कामगार 
ववभागा ी सींबींधधत प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी नवी मुींबईत सहाय्यक कामगार लयुक्त 
कायाललयाची ननशमलती करण्यात यावी म्हणून स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे जुन, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान मा. कामगार मींत्री महोदयाींना ननवेदन हदले लहे, हे ही खरे लहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगान ेपुढे कोणती कायलवाही करण्यात लली  वा येत 
लहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (२२-०१-२०१९) :(१)  होय हे खरे लहे. 
(२) होय, 
      नवी मुींबईत सहायक कामगार लयुक्त कायाललयाची ननशमलती करण्यात यावी, याबाबत 
मा.श्री. सींदीप गणे  नाईक, ववधानसभा सदस्य याींनी हद.२३/६/२०१७ रोजी मा.मींत्री (कामगार) 
याींना ननवेदन हदले लहे. 
(३) उद्योजक/ व्यावसानयक व कामगार वगल याींच्या सोयीसाठी नवी मुींबई महानगरपाशलका 
के्षत्राकरीता सहायक कामगार लयुक्त, नवी मुींबई कायाललयाची ननशमलती करण्याचा प्रस्ताव 
ववचाराधीन असून कायाललयासाठी जागा उपलब्धतेबाबत पडताळणी करण्यात येत लहे.  
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अिोले (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील प्रशासिीय इमारतीचे बाांधिाम  
अपूणाषवस्थेत असल्याबाबत 

  

(९)  १०७०८८ (२७-०३-२०१८).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय सावषजननि बाांधिाम 
(सावषजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोले (प्ज.अहमदनगर) तालुक्यातील प्र ासकीय इमारतीच े बाींधकाम गत ७ वर्ालपासून 
अपूणालवस्थेत लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, या प्र ासकीय इमारतीच्या बाींधकामाबाबत  ासनान ेचौक ी केली लहे काय, 
(३) असल्यास, चौक ीनुसार येथील प्र ासकीय इमारतीच ेबाींधकाम पूणल करण्याबाबत  ासनाने 
कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत लहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१९) : (१) हे अीं त: खरे लहे. 
(२), (३) व (४) अकोले तालुक्यातील प्र ासकीय इमारतीस रु.२१४.७३ लक्ष फकमतीस हदनाींक 
१४.११.२००९ रोजी प्र ासकीय मान्यता व हदनाींक १४.०१.२०११ रोजी ताींबत्रक मान्यता प्रदान 
करण्याींत लली होती.  त्यानुसार हदनाींक २८.१२.२०११ रोजी कायालरींभ लदे  देण्याींत लले. 
परींतू तद्पश्चात प्रस्तावीत इमारतीच्या नका ात बदल झाल्यामूळे ववलींब झाला लहे.  माचल, 
२०१८ अखेर इमारतीच े स्थापत्य काम ेपूणल झालेली असून रु.२३४.०९ लक्ष खचल झाला लहे. 
सद्यप्स्थतीत स.ुप्र.मा. घेण्याची कायलवाही प्रगतीपथावर लहे. 
  

___________  
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िळांब (जज. उस्मानाबाद) येथील मांजूर असलेल्या उपजजल्हा रुग्णालयाच्या 
 प्रस्तावास मांजूरी समळणेबाबत 

 

(१०)  १०८२१२ (३१-०३-२०१८).   श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
सावषजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कळींब, (प्ज. उस्मानाबाद) तालुक्यातील ५० खा्ाींच ेउपप्जल्हा रुग्णालय मींजूर झाले लहे, 
हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहु उपप्जल्हा रुग्णालयास  ासन ननणलय क्र. पदनन २०१५/प्र.क्र२७२/लरोग्य 
३ हदनाींक २ जानेवारी, २०१७ नसुार अधधकारीवगल व कमलचारी वगालची पदे मींजुर झालेली लहेत, 
हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू उपप्जल्हा रुग्णालय त्वरीत सुरु करण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक 
२८ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्या सुमारास लेखी पत्रव्यवहार केला होता, हे ही खरे लहे काय 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी  ासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत लहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत? 
  
श्री. एिनाथ सशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे लहे. 
(२) हे खरे लहे. 
(३) हे खरे लहे. 
(४) उपप्जल्हा रुग्णालय सुरु करण्यात ललेले लहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

मुांबईतील मांत्रालयाच्या पहहल्या मजल्यावर लागलेली आग  
  

(११)  १०९६४६ (२७-०३-२०१८).   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय सावषजननि 
बाांधिाम (सावषजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मींत्रालयाच्या पहहल्या मजल्यावर हदनाींक ४ डडसेंबर, २०१७ रोजीच्या  रात्री लग 
लागून त्यामध्ये मींत्रालयातील सवल सींगणकास जोडणारा मयुय सव्हलर जळाल्याच े तसेच सन 
२०१२ पासून त ेअद्यापपयतं  ॉ ल्सफकल ्मुळे मींत्रालयात  चार वळेा लग लागण्याच्या घ्ना 
घडल्याचे ननद लनास लले लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त हदव ी रात्री साड े दहा वाजता म्हणज े कायाललय बींद झाल्यानींतर 
 कोणतेही कारण नसताना लग लागली असून  ॉ ल्सफकल ्मुळे लग लागली असल्याच े 
सींबींधधताींनी हदलेले कारण सीं यास्पद लहे, हे ही खरे लहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत  ासनान ेचौक ी केली लहे काय, 
(४) असल्यास, चौक ीचे ननषकर्ल काय लहे व त्यानसुार सदर लग लागण्यास जाबाबदार 
असणाऱयाववरुद्ध कारवाई करण्याबाबत तसेच लग लागू नये म्हणून योग्य ती खबरदारी 
घेण्याबाबत  ासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(५)   नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ?  
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१९) : (१) हे अीं त: खरे लहे. तथावप, लग  ॉ ल्सफकल ्मुळे 
लागलेली नाही. 
(२), (३) व (४) सदर लगीच्या प्रकरणी ववद्युत ननररक्षक, मुींबई ननरीक्षण ववभाग, उद्योग, 
ऊजाल व कामगार ववभाग याींच्यामािल त चौक ी करण्याींत लली लहे. या चौक ी अहवालानुसार 
त्या हठकाणचे ववद्युत उपकरणे, ववद्युत  सींच माींडणी व वातानकूुल यींत्रणा सुप्स्थतीत कायलरत 
असल्याने सदर लागलेली लग ही ववद्युत  ॉ ल् सफकल ्मळेु लागलेली नसनू अन्य कारणान े
लागलेली असावी, असे ननषकर्ल काढण्याींत लले लहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

सोलापूर जजल्ह्यात लोिशाही हदनाांच्या आढावा बैठिीस गैरहजर 
 असणाऱ्या अधधिाऱ्याांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(१२)  ११०४३९ (२७-०३-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर प्जल्हयात लोक ाही हदनाच्या लढावा बैठकीस गैरहजर असणाऱया अधधकाऱयाींवर 
प्जल्हाधधकारी याींनी कारणे दाखवा नो्ी ी बजावल्या असल्याच े हदनाींक २ जानेवारी, २०१८   
रोजी वा त्या सुमारास ननदल नास लले, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, लोक ाही हदनाच्या समन्वय सशमतीच्या बैठकीस प्रमुख ववभागाच्या 
अधधकाऱयाींची उपप्स्थती नसल्यामळेु सामान्य नागररकाचे प्रलींबबत प्रश्न ननकाली ननघाले  नाही  
लहे, हे खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त लोक ाही हदनाला  गैरहजर असनाऱया  अधधकारी व कमलचारी याींच्याींवर 
 ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत लहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती लहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) हदनाींक ०१ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या 
लोक ाही हदनास अनुपप्स्थत असणा-या प्जल्हा क्रीडा अधधकारी, सोलापूर, प्जल्हा समाज 
कल्याण अधधकारी सोलापूर व उपप्रादेश क अधधकारी, प्रदरु्ण ननयींत्रण मींडळ, सोलापूर याींना 
प्जल्हाधधकारी सोलापूर याींनी हदनाींक ०२/०१/२०१८ अन्वये कारणे दाखवा नो्ीस हदलेली होती. 
      सदर लोक ाहीहदनाहदव ी वरील अधधकारी याींच्या सींबींधधत ववभागा ी सींबींधधत 
नागरीकाींचे अजल नसल्यामुळे वरील  अधधकारी याींच्या अनुपप्स्थतीमुळे सामान्य नागररकाींच े
प्रश्न प्रलींबबत राहहले नाहीत. 
      तथावप  वरील अधधकाीं-याींनी सदर  कारणे दाखवा नो्ी ीला हदलेल्या खलुाश्याच्या 
अनुर्ींगान,े त्याींना प्रत्येक प्जल्हा लोक ाहीहदनास व्यक्ती : उपप्स्थत राहण्याबाबत 
प्जल्हाधधकारी कायाललयामािल त  समज देण्यात लली लहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________  
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िलेढोण (ता.खटाव, जज.सातारा) येथील ववश्रामगहृाची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
 

(१३)  ११४४५६ (२७-०३-२०१८).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम 
शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सावषजननि बाांधिाम (सावषजननि उपक्रम वगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कलेढोण (ता.ख्ाव, प्ज.सातारा) येथील ववश्रामगहृाची प्र ासनाच्या दलुलक्षामुळे दरुवस्था 
झाली असल्याचे हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारस ननद लनास लले लहे, हे खरे 
लहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत  ासनान ेचौक ी केली लहे काय, 
(३) असल्यास, चौक ीनुसार या ववश्रामगहृाची दरुुस्ती करुन येथ े लवश्यक सोयीसुववधा व 
कमलचारी ननयुक्त करण्याबाबत तसेच याकड े दलुलक्ष करणा-या अधधका-याींवर कारवाई 
करण्याबाबत  ासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०२-२०१९) : (१) हे अीं त: खरे लहे. 
(२) व (३) सदर ववश्रामगहृ, हे मुययत: पाण्याची उपलब्धता पुरेश्या प्रमाणात नसल् यान ेसन 
२०१३ पासून बींद ठेवण्याींत लले लहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

बालमजुरीच्या उच्चाटनासाठी पयषवेक्षीय ससमती स्थापन िरण्याबाबत 
 

(१४)  ११५३७६ (०४-०४-२०१८).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बालमजुरीच्या उच्चा्नासाठी पयलवेक्षीय सशमती स्थापन करण्याच े लदे  मा.उच्च 
न्यायालयान े राज्य  ासनाला माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान हदले लहे, हे खरे 
लहे काय, 
(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या लदे ानुसार पयलवेक्षीय सशमती स्थापन करणेबाबत 
 ासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
 

श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (२६-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही, तथावप, हदनाींक ०३.०७.२००७ 
रोजीच्या  ासन ननणलयानुसार राज्य सींननयींत्रण सशमती स्थापन करण्यात लली लहे. 
      मा.उच्च न्यायालयान े हदनाींक ०८.०२.२०१८ रोजीच्या लदे ामध्ये सदरहू सशमती 
पुनरुप्ज्जवीत/Revive करुन वररषठतम अपर मयुय सधचव याींनी ननयींत्रक (Convener) 
म्हणून बैठक घ्यावी अस ेसूधचत केले लहे.  
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही, 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही,  

___________  
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मुांबईतील वाहतुिीचे व्यवस्थापन िरण्यासाठी मेससष ववदभष इन्फोटेि  
िां पनीला िां त्राट देण्यात आल्याबाबत 

 

(१५)  ११६५६४ (०३-०८-२०१८).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वाहतकुीच े व्यवस्थापन करण्यासाठी मेससल ववदभल इन्िो्ेक कीं पनीला कीं त्रा् 
देण्यात लले असून गेल्या ्क वर्ालच्या कालावधीत दचुाकी व चारचाकी गाड्याींच्या ्ोमधगमधुन 
कीं पनीला रुपये ९.२२ को्ी शमळाल्याचे माहहतीच्या अधधकारात माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम् यान ननद लनास लले लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौक ी करुन  ासनाचा कोट्यवधी रुपयाींचा महसूल बुडत 
असल्यान ेवाहनाच्या ्ोमधगचे काम वाहतूक पोलीसाींनाच देण्याबाबत  ासनाने कोणती कायलवाही 
केली वा करण्यात येत लहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे लहे. 
(२) मो्ार वाहन कायदा, १९८९ कलम १२२ व महाराषर मो्ार वाहन ननयम २२२ मधील 
तरतुदीनुसार रस्त्यावर अनधधकृतररत्या उ्या केलेल्या वाहनावर फकीं वा सावलजननक हठकाणी / 
रस्त्यावर उ्या असलेल्या वाहनामुळे रहदारीस अडथळा ननमालण होत असल्यास, पोलीसाींना 
सदर वाहनाींवर कारवाई करण्याच ेअधधकार प्रानत लहेत. तसचे मो्ार वाहन कायदा, १९८९ 
कलम १२७ (२) व (३) अन्वये सावलजननक हठकाणी / रस्त्यावर उभी असलेली वाहने ्ोमधग 
करण्याचा व त्याकरीता लवश्यक यींत्रणा उपलब्ध करुन घेण्याचा अधधकार पोलीसाींना प्रानत 
असून, त्यावर दींडात्मक रक्कमेव्यनतररक्त ्ोमधगचे भाड ेलकारण्याचे अधधकार देण्याींत ललेले 
लहेत. 
      मुींबई  हर वाहतकु पोलीसाींना मो्ार वाहन कायद्याची व ननयमाींची वारींवार 
अींमलबजावणी करावी लागते. सदर कारवाई करीत असताींना जी दींडात्मक कारवाई केली जात े
त्यातील तडजोड रक्कम ही कलम १७७ अन्वये  ासनाकड े भरणा केली जाते.  वाहनाींवर 
कारवाई करण्याकरीता ववश ष् प्रकारच्या ्ोमधग वाहनाची व्यवस्था असते व त्याकरीता 
मनुषयबळाचादेखील वापर करण्याींत येत असतो. मुींबई  हरामध्ये ३४ वाहतूक ववभाग असून 
प्रत्येक वाहतूक ववभागाला फकमान २ ्ोमधग व्हॅनची लवश्यकता लहे.  वाहतूक पोलीसाींकडून 
सदरचे काम करुन घ्यावयाच ेअसल्यास वाहनासहीत मनुषयबळ उपलब्ध करणे गरजेच ेअसनू, 
सदरची बाब ही खधचलक लहे. यास्तव ्ोमधगद्वारे वाहन उचलण्याचे कीं त्रा् देण्याबाबतचा 
ननणलय घेण्याींत लला लहे. 
      म.ेववदभल इन्िो्ेक प्रा.शल. याींनी ्ोमधग केलेल्या वाहनाींवरील वाहतुक ननयमाींच्या 
उल्लींघनाच्या कारवाईची माहे जानेवारी, २०१७ ते जानेवारी, २०१८ या कालावधीतील रु. 
६,२९,२७,६००/- इतकी दींडात्मक तडजोड रक्कम वसूल करुन  ासनास भरणा करण्याींत ललेली 
लहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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मुांबईसह राज्यामध्ये महहलाांच्या सुरक्षक्षततेसाठी उपाययोजना िरण्याबाबत 
 

(१६)  ११७५२२ (३०-०७-२०१८).   श्री.असमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (सशडी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम 
खान (चाांहदवली), प्रा.वषाष गायिवाड (धारावी), श्री.त्र्यांबिराव सभस े (लातूर 
ग्रामीण) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह राज्यामध्ये महहला असुरक्षक्षत असून वसईमध्ये १२ वर्ालच्या मलुीने अब्रु 
वाचववण्यासाठी नतसऱया मजल्यावरुन उडी मारली तसेच ्का ्ॅक्सीचालकान े धावत्या 
लोकलमध्ये ्का वववाहहतेला श वीगाळ व मारहाण करीत ववनयभींग केल्याच्या घ्ना घडल्या 
लहेत, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी  ासनान ेचौक ी केली लहे काय, चौक ीत काय लढळून 
लले व तद्नसुार दोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच महहलाींच्या सुरक्षक्षततेसाठी उपाययोजना 
करण्याबाबत कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०२-२०१९) : (१) वसईमध्ये १२ वर्ालच्या मुलीने नतसऱया मजल्यावरुन 
उडी मारली ही घ्ना खरी लहे. तथावप ्का ्ॅक्सीचालकान े धावत्या लोकलमध्ये ्का 
वववाहहतेला श वीगाळ व मारहाण करीत ववनयभींग केल्याच्या घ्नेबाबत कोणत्याही प्रकारची 
तक्रार अथवा गुन्हा पालघर कायलके्षत्रात दाखल नाही. 
 

(२) फियालदीने हदलेल्या तक्रारीवरून  तुळीींज पोलीस ठाणे येथ े गु.र.नीं. ३४६/२०१८  भा.दीं.वव. 
कलम ३६३, ३५४ (ब)  बालकाींच ेलैंधगक अपराधापासनू सींरक्षण अधधननयम २०१२ ( पोस्को ) 
चे कलम  ८ , १२  प्रमाणे ्क अनोळखी इसमाववरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात लला असून  
सदर गुन्हयाचा पोलीस तपास चालू लहे.  
       राज्यातील महहलाींवर होणा-या अत्याचाराला लळा घालण्यासाठी प्रनतबींधात्मक 
उपाययोजना खालीलप्रमाणे लहे.  :- 
 

•   महहलाींवरील अत्याचारास प्रनतबींध करण्यासाठी महहला अत्याचार प्रनतबींधक  
ववभागाची स्थापना करण्यात लली लहे. वव ेर् पोलीस महाननरीक्षक  हे ववभागाच े
प्रमुख लहेत. 

 

•   महहलाींवरील अत्याचाराची प्रकरणे तातडीने ननकाली काढण्याकरीता राज्यात २७ 
वव ेर् न्यायालये व २५ जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात ललेली लहेत. 

•   पोलीस लयुक्तालये / प्जल्हयाींमध्ये महहला सुरक्षा सशमत्या  व महहला सहाय्य 
कक्षाची स्थापना करण्यात लली लहे. 

 

•   बलात्कारासारयया गींभीर गुन्हयाींचा तपासाची कायलपध्दती बाबतच्या मागलद लक सुचना 
सवल पोलीस घ्काींना ववतरीत केलेल्या लहेत. 
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•   हुींडाबळीकरीता प्रनतबींधात्मक उपाय प्रत्येक प्जल्हयात दक्षता सशमत्या स्थापन 
करण्यात ललेल्या लहेत. 

 

•   छेडछाड व ववनयभींगाच्या घ्ना रोखण्यासाठी पायी परेोशलींग, ाळा कॉलेजच्या 
पररसरात प्रनतबींधात्मक उपाययोजना,नाकाबींदी, महहला सुरक्षा व छेडछाड पथके 
तयार करण्यात  लली  लहेत. 

 

•   मा. सवोच्च न्यायालय, हदल्ली वव ाखा ननणलयाप्रमाणे  पोलीस घ्काींमध्ये तक्रार 
सशमत्या (Complaint Committees) स्थापन करण्यात लल्या लहेत. कामाच्या 
हठकाणी लैंधगक अत्याचार प्रनतबींधक कायदा-२०१३ देखील अींमलात लला लहे. 

 

•   महहलाींवरील अत्याचाराची प्रकरणे तपासासाठी लणण त्याींचा वेळोवेळी लढावा 
घेण्यासाठी प्जल्हास्तरावर  हद.१२/१०/२०१७ च्य  ासन ननणलयानसुार वव ेर् पथके 
गठीत करण्याचा ननणलय घेतला लहे.  

 

•   राज्यात,मुींबईसह पुणे  हर, ठाणे  हर, नागपूर  हर, पुणे ग्राशमण, यवतमाळ, 
अहमदनगर येथे Investigation Units for Crime Against Women (IUCAW) 
स्थापन केली लहेत. 

 

•   हदनाींक ३१.०३.२००८ रोजी राज्य गुन्हे अन्वेर्ण ववभागात अननैतक वाहतूक प्रनतबींध 
कक्षाची स्थापना करण्यात ललेली लहे. महाराषर राज्यात १२ घ्काींमध्ये कें न्द्र 
 ासन व राज्य  ासनाच्या अधधपत्याखाली  स्वतींत्र अनैनतक मानवी वाहतुक 
प्रनतबींधक कक्ष स्थापन करण्यात लला लहे. 

 

•   समस्याग्रस्त महहलाींच े समुपदे न करण्यासाठी पोलीस स््े नमध्ये महहला पोलीस 
कक्ष स्थापन करण्यात लली लहेत.मा. धमालधधकारी सशमतीने सचुववलेल्या 
श िार ीनुसार रेल्वेस््े न पररसर व ्स.्ी. स््ँन्ड  येथे ्कुण ३६४ हठकाणी 
महहला मदत कें न्दे्र सुरु करण्यात लली लहेत. 

 

•   मुींबई, ठाणे व नवी  मुींबई के्षत्रातील सींक्ातील महहलाींच्या मदतीकररता ्ोल फि 
हेल्पलाईन क्र. “१०३” व उवलररत के्षत्राकररता “१०९१” सुरु करण्यात लली लहे. रेल्व े
पोलीस घ्क, मुींबई व पुणे ९८३३३३११११ , नागपुर  ०७१२-२७४३९८४ व बहृन्मुबई 
पोलीस घ्कात २४ तास कायलरत असणारी हेल्पलाईन सेवा कायलरत लहे. याश वाय 
www.mumbaipolice.org व comcell. mum. crime@ mahapolice. gov.in 
या वेबसाई्वर online तक्रार करता येत.े 

 

•   महहलाींवरील बलात्कार, ववनयभींग, छेडछाड, ॲशसड हल्ला या अत्याचाराच्या 
गुन्हयामधील लरोपीींना जास्तीत जास्त श क्षा होण्याच्या दृष्ीन ेप्रचशलत कायदयात 
सुधारणा करुन  ासनाने िौजदारी कायदा (सुधारणा) अधधननयम, २०१३ (२०१३ चा 
अधधननयम क्र.१३ पाररत केला लहे.) 
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•   Criminal Law Amendment No.२ of २०१८ नुसार बलात्काराींच्या गुन्हयाींच्या 
श के्षत केलेली वाढ व तपासाबाबतच्या नवीन सुधारणाींबाबतच्या सूचना  
हद.०९/०७/२०१८ रोजीच्या परीपत्रकाद्वारे देण्यात ललेल्या लहेत.  

•   माहहती व तींत्रज्ञान के्षत्रातील महहलाींच्या सुरके्षच्या उपाययोजना सुचववण्यासाठी 
हद.२७/०७/२०१७ च्या  ासन ननणलयानुसार सशमती गठीत करण्यात लली लहे. 

•   राज्यात हद. ०१ जलु,ै २०१५ ते हद. ३१ जुल,ै २०१७ या कालावधीत राबववण्यात 
ललेल्या ५ ऑपरे न मुस्कान/स्माईल मोहहमेतींगलत ्कुण २०११२ हरवलेल्या 
बालकाींचा  ोध लावण्यात ललेला लहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

बुलढाणा जजल्ह्यातील जजल्हा व तालुिा िामगार िायाषलयातील ररक्त  
पदाांमुळे िामगाराांची ववववध प्रिरणे प्रलांबीत असल्याबाबत 

  

(१७)  ११९३१८ (२३-०७-२०१८).   श्री.हषषवधषन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(सशडी) :  सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा प्जल्हयाच्या हठकाणी असलेल्या कामगार कायाललय व तालुक्याच्या हठकाणी 
असलेल्या कामगार अधधकारी ववभागाच्या कायाललयातील ववववध पदे ररक्त असल्यामुळे 
कामगाराींच्या कामाींमध्ये अडचणी येत असून कामगाराींची नोंदणी धधम्म्या गतीने सुरु 
असल्याची बाब माहे ्वप्रल-२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननद लनास लली लहे, हे खरे लहे 
काय, 
(२) असल्यास, बुलढाणा प्जल्हयातील प्जल्हा कामगार कायाललयात कायमस्वरुपी कामगार 
अधधकारी नसल्याने ववववध योजनाींचे दीड को्ी रुपये पडून लहेत, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, या  प्जल्हयातील कामगार कायाललयातील ररक्त पदाींमुळे कामगाराींना न्याय 
हदला जात नाही तसचे  घरगुती कामगार व इमारत बाींधकाम कामगाराींची नोंद होत 
नसल्यान े नोंदणीकृत कामगाराींना ववववध योजनेचा लाभ शमळत नाही, हे ही खरे लहे काय, 
(४) असल्यास, राज्य ासनान े उक्त प्रश्नाींबाबत लढावा घेऊन कामगाींराींची प्रलींबीत प्रकरणे 
ननकाली काढण्यासोबतच प्जल्हा व तालुका कामगार कायाललयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (२२-०२-२०१९) : (१)  सरकारी कामगार अधधकारी कायाललय, 
बुलढाणा या कायाललयासाठी ्कुण २० पदे मींजूर असून त्यापकैी १० पदे कायलरत लहेत लणण 
१० पदे ररक्त लहेत, हे खरे लहे. तथावप, इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी 
मींडळाींतगलत ३ कीं त्रा्ी कमलचारी ननयुक्त केले असून इमारत व इतर बाींधकाम कामगार 
कल्याणकारी मींडळाींतगलत ९६४९ लणण घरेलू कामगार कल्याणकारी मींडळाींतगलत ३६४१ कामगार 
नोंदीत करण्यात लले लहेत. 
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(२) व (३) अीं त: खरे लहे. 
सरकारी कामगार अधधकारी, बुलढाणा या पदाचा अनतररक्त कायलभार देण्यात लला असून 
इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींडळाींतगलत २५१० पात्र बाींधकाम कामगाराींना 
रु.१,९४,६४,३००/- इतक्या लाभाचे वा्प करण्यात ललेले लहे. तसेच घरेलू कामगार 
कल्याणकारी मींडळाींतगलत १६४ पात्र घरेलू कामगाराींना रु.१६,४०,०००/- इतक्या लाभाचे वा्प 
करण्यात ललेले लहे. 
      इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींडळाींतगलत नोंदीत कामगाराींसाठी 
ववववध लाभाींच े२१७८ अजल प्रलींबबत असून सदर लाभ वा्पासाठी प्रानत झालेल्या रक्कमेपकैी 
रु.२,०६,००,०००/- ्वढी रक्कम श ल्लक लहे. 
(४) सद्य:प्स्थतीत सरकारी कामगार अधधकारी सींवगालची ५०% पदे ररक्त लहेत, तथावप 
कामगाराींची प्रलींबबत प्रकरणे ननकाली काढण्यासाठी सरकारी कामगार अधधकारी, बुलढाणा या 
ररक्त पदाचा अनतररक्त कायलभार दकुाने ननररक्षक याींना देण्यात लला असनू ३ कीं त्रा्ी 
कमलचारी ननयुक्त करण्यात लले लहेत.  
      त्याचप्रमाण े महाराषर लोकसेवा लयागामािल त सरकारी कामगार अधधकारी पदावरील 
ननयुक्तीसाठी ८ उमेदवाराींची श िारस करण्यात लली असून त्याींच्या ननयुक्तीची कायलवाही सुरु 
लहे. तसेच पात्र शलवपक- ी्ंकलेखकाींना दकुाने ननररक्षक शे्रणी-२ पदावर पदोन्नती देण्याची 
कायलवाही सुरु लहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

सशरूर (जज. बीड) तालुक्यात शासिीय ववश्रामगहृ बाांधण्याबाबत 
 

(१८)  १२१११३ (२०-०७-२०१८).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय सावषजननि 
बाांधिाम (सावषजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श रूर (प्ज.बीड) तालुक्याच्या मुययालय ननशमलतीपासनू ते अद्यापपयतं  ासकीय 
ववश्रामगहृ  उभारण्यात न लल्याने ववववध  ासकीय कामासाठी येणाऱया  ासकीय अधधकारी 
व कमलचारी तसेच लोकप्रनतननधी याींची ननवासासाठी मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत,े हे खरे लहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौक ी करून श रूर तालुक्यात   ासकीय ववश्रामगहृ  बाींधण्याबाबत 
 ासनाने कोणती  कायलवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१९) : (१) हे खरे लहे. 
(२) मा.मींत्रीमींडळाच्या हदनाींक १८.०९.२००२ रोजी झालेल्या बैठकीत सध्या नवीन ववश्रामगहेृ 
बाींधण्यात येऊ नये अ ा ननणलय झाला लहे. त्यामुळे श रुर येथे ववश्रामगहृाचे बाींधकाम 
करण्याींत ललेले नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________  
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सोनाळा धरणामध्ये (जज.वासशम) जमीनी गेलेल्या गावात  
वपण्याच्या पाण्याची समस्या ननमाषण झाल्याबाबत 

 

(१९)  १२१५१० (२०-०७-२०१८).   श्री.असमत झनि (ररसोड), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाश म प्जल्हयातील सोनाळा धरणावरुन जवळपास २० गावाींमध्ये पाणीपुरवठा होत असनु 
धरणामध्ये जमीनी गेलेल्या गावात प्ज.मतृपाणी साठ्यामुळे पाणी शमळणे कठीण झाले असुन 
धरणासाठी जशमनी देऊन भुशमहीन लोकाींना वपण्याच े पाणी शमळत नसल्यान े सोनाळा 
धरणावरुन धरणात पाणीसाठा उपलब्ध नसताींना पाईप लाईन ्ाकुन सींबींधधत नगर पररर्द 
मात्र तात्पुरत्या योजनेच्या मदतुवाढीसाठी हट्ट करीत असुन  ासनान े योजनेला मुदत वाढ 
हदल्याने नागररकाींने ववरोध केला असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननद लनास 
लले लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत  ासनान े चौक ी केली लहे काय व त्यानुसार पाणी शमळण्यासाठी 
कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याबाबत  ासनान ेकोणती  कायलवाही केली वा करण्यात येत 
लहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२१-०२-२०१९) : (१) होय, 
(२) सदर योजनेबाबत ववभागीय लयुक्त, अमरावती याींनी चौक ी केली लहे.  सन २०१७-१८ 
च्या ी्ंचाई कालावधीत मींगरुळपीर  हराच्या वपण्याच्या पाण्याच्या ी्ंचाई अींतगलत तातडीच्या 
तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योजनेस प्र ासकीय मान्यता हदली लहे. सदर योजनचे ८५ ्क्के 
काम पूणल झाले लहे.     
(३) सदर योजनेच े काम पूणल होण्यास स्थाननक नागररकाींचा ववरोध होत असल्यामुळे ववलींब 
झालेला लहे.   

___________ 
 

महाराष्ट्र सदन प्रिरणी शासनाचे नुिसान झाल्याबाबत गैरवाजवी ननष्ट्िषष  
िाढून गुन्हे दाखल िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२०)  १२२७९८ (३०-०७-२०१८).   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर सदन बाींधकामाचे कीं त्रा् म.ेके.्स.चमणकर इीं्रप्रायजेस या कीं पनीला 
ववनाननववदा हदल्याबाबत हदनाींक १८ जुल,ै २०१३ व हदनाींक २६ ऑगस््, २०१३ रोजी वा 
त्यासुमारास मा.मींत्री सावलजननक बाींधकाम, याींच्याववरुद्ध लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागाकड े
तक्रार प्रानत झाल्यामळेु हदनाींक ११ डडसेंबर, २०१३ रोजी वा त्यासुमारास लाचलुचपत प्रनतबींधक 
ववभागाच्या महासींचालकाींनी महाराषर सदनासींदभालत  ासनास गुनत चौक ीचा अहवाल सादर 
करून सदर प्रकरणी अधधक चौक ीची परवानगी माधगतल्यामुळे  ासनान ेयास परवानगी हदली 
लहे, हे खरे लहे काय, 
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(२) असल्यास, प्रादेश क पररवहन ववभागाच्या स्लम व नॉन स्लम सींपूणल भूखींडावर झोपडपट्टी 
पुनववलकास योजना राबववण्याकररता सदर ववभागाने हदनाींक २६  म,े २००३ व हदनाींक  ३ 
जानेवारी, २००४ रोजी वा त्यासमुारास ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ हदल्यानुसार झोपडपट्टी पुनवलसन 
प्राधधकरणाने हदनाींक २७ ऑक््ोबर, २००४ रोजी सींपूणल भूखींडावर झोपडपट्टी पुनवलसन योजना 
मींजूर करून त्यानुसार सन २००५ मध्ये प्रादेश क पररवहन ववभागाच्या भूखींडावर झोपडपट्टी 
पुनववलकास योजनेच ेकाम चाल ूझाले , हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, मींबत्रमींडळ पायाभतू सुववधा सशमतीच्या हदनाींक २२ माचल, २००४ रोजी  वा त्या 
सुमारास झालेल्या बैठकीमध्ये महाराषर सदनाच ेबाींधकाम खाजगीकरणातींगलत करण्याचा ननणलय 
होवून त्यानसुार म.ेनोबेल कीं स्रक् न कीं पनीला काम देण्यात लले होते तसेच हदनाींक ५ म,े 
२००६ रोजी झालेल्या मींबत्रमींडळ पायाभुत सुववधा सशमतीच्या बैठकीमध्ये चचाल होवून प्रादेश क 
पररवहन ववभागाच्या नॉन स्लम भूखींड च्ई के्षत्राचे रुपये १०० को्ी  असे मुल्याींकन मान्य 
करण्यात लले होत,े हे ही खरे लहे काय, 
(४)  असल्यास, मा.मींत्री सावलजननक बाींधकाम तसेच सावलजननक बाींधकाम ववभागाने प्रादेश क 
पररवहन ववभागाचा अींधेरी (पप्श्चम) येथील भखूींड ववकासकाला हदला असा लरोप लाचलुचपत 
प्रनतबींधक ववभागान ेत्याींच्या ्ि.लय.लर. मध्ये केला लहे , हे ही खरे लहे काय, 
(५)  असल्यास, तज्ञाींचे अहवाल येण्यापूवीच माहे ्वप्रल, २०१५ मध्ये प्रादेश क पररवहन 
ववभागाच्या नॉन स्लम भूखींडाच्या के्षत्रिळाचे मुल्याींकन करताींना सावलजननक बाींधकाम 
ववभागाकडून  ासनाचे अपररशमत नुकसान झाल्याचा लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाने ननषकर्ल 
काढला त्यानुसार महासींचालक ्सीबी याींनी हदनाींक ४ जुन, २०१५ रोजी गुन्हा दाखल 
करण्यासाठी परवानगी हदली, हे ही खरे लहे काय, 
(६) असल्यास, ्स.लर.् कडून हदनाींक ९ जुन, २०१५ रोजी प्रानत झालेल्या पत्राची दाखल न 
घेता तसेच प्रानत करण्यात ललेल्या खाजगी व्हॅल्यअुरच्या अहवालाची सत्यता न  पडताळता 
व कोणतीही तपासणी न करता त्याींचा अहवाल प्स्वकारून त्या लधारे  ासनाच ेअपररशमत 
नुकसान झाल्याचा हदनाींक ११ जुन, २०१५ रोजी लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागान े त्याींच्या 
्िलयलर मध्ये ननषकर्ल काढला, हे ही खरे लहे काय, 
(७) असल्यास, या सवल प्रकरणी  ासनाचे नुकसान झाल्याचा गैरवाजवी ननषकर्ल काढून 
अन्यायकारकररत्या दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याकररता  ासनाने कोणती कायलवाही केली वा 
करण्यात येत लहे, 
(८)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१९) : (१), अीं त: खरे लहे. 
(२), अ ींत: खरे लहे. प्रादेश क पररवहन ववभागाच्या स्लम व नॉन स्लम सींपूणल भखूींडावर 
झोपडपट्टी पुनववलकास योजना राबववण्याकरीता सदर ववभागाचे हदनाींक २६ म,े२००३ व हदनाींक ३ 
जानेवारी, २००४ रोजी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात ललेले लहे. हदनाींक २७.१०.२००४ रोजी 
झोपडपट्टी पुनलववकास प्राधधकरण याींनी ववकासक मसेसल के ्स चमणकर ्ीं्रप्रायजेस याींना 
Letter of Intent मींजूर केले.              
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(३) होय. हदनाींक ५.०५.२०१६ रोजी झालेल्या मींत्रीमींडळ पायाभूत सुववधा सशमतीच्या बैठकीमध्ये 
चचाल होवून प्रादेश क पररवहन ववभागाच्या नॉन स्लम भूखींड च्ई के्षत्राचे रूपये १०० को्ी 
असे मूल्याींकन मान्य करण्यात लले होते. 
(४) होय. कारण सावलजननक बाींधकाम ववभागान े ववकासकाच्या ववकासप्रकल्पाचा सुसाध्यता 
अहवाल/स््े्स ररपो ल् मींत्रीमींडळ पायाभूत सोयीसुववधा सशमतीच्या बैठकीत माींडताना, 
ववकासकाचा जास्तीचा होणारा िायदा जाणूनबुजनु द लववण्यात लला नव्हता. त्यामध्ये 
सावलजननक बाींधकाम ववभागाच ेअस े प्रकल्प मींजूर करतानाच े ननयम डावलण्यात लले होत.े 
तसेच  ासकीय भूखींडाचा खाजगीकरणातून ववकास करणे अथवा भूखींडावरील पो्ेश अल 
्ि्सलय खाजगी ववकासकास ्सलर् व अन्य प्रकल्पासाठी करुन देणे हा ववर्य 
मींत्रीमींडळ पायाभतू सशमतीच्या कायलकके्षतील नसताना नमूद प्रकल्प मींजूरीसाठी सावलजननक 
बाींधकाम ववभागाने सशमतीसमोर ठेवला. 
(५) सदर प्रकरणामध्ये चौक ी अधधकारी याींनी ववववध ववभागाकडून कागदपत्र प्रानत केली. 
त्या कागदपत्रामधधल माहीती तसेच सावलजननक बाींधकाम ववभागाकडून प्रानत करण्यात 
ललेल्या कागदपत्राींच्या लधारे उपलब्ध पुराव्याींची माींडणी करण्यात लली. अ ी उपलब्ध 
पुराव्याींची करण्यात ललेली माींडणी वररषठाींना अवगत करण्यात लली. तसेच नमूद प्रकरणात 
ननयुक्त करण्यात ललेले ववर्य तज्ञ याींच्या समवेत चौक ी अधधकारी याींनी वेळोवेळी चचाल 
केल्या. अश्या प्रकारे प्रकरणाची सवांधगण चौक ी केल्या नींतर हदनाींक ११.०६.२०१५ रोजी 
्कूण १७ लरोपी ववरूध्द प्रथम खबरी अहवाल दाखल करण्यात ललेला लहे. 
(६), हे खरे नाही. 
(७) व (८) दाखल करण्यात ललेले गुन्हे हे कागदोपत्री पुराव्यावर लधारीत असून त े गुन्हे 
न्यायप्रववषठ लहेत. असे गुन्हे कागदोपत्री पुराव्यावर लधारीत असल्यान े ते मागे घेण्याचा 
प्रश्नच येत नाही. 
  

___________ 
  

वसई तालुक्यात (जज.पालघर) माहहतीच्या अधधिारात माहहती मागवून खांडणी 
माधगतल्याप्रिरणी राजिीय पक्षाांच्या पदाधधिाऱ्याांववरोधात गुन्हे दाखल िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२१)  १२३५८१ (३०-०७-२०१८).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज 
ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माहहतीच्या अधधकारात माहहती मागवून खींडणी माधगतल्या प्रकरणी ववरार, नालासोपारा 
लणण तुळीींज पोलीस ठाण्यात माहे माचल, २०१८ च्या  ेव्च्या सनताहामध्ये वा त्या दरम्यान  
राजकीय पक्षाच्या पदाधधकाऱयाींववरोधात गुन्हे दाखल करण्यात लले लहेत, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत  ासनान ेचौक ी करून त्याींचेवर कोणत्या कलमाींन्वये गुन्हे दाखल 
करण्यात लले व त्यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत लहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०२-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे लहे.  वसई तालुक्यात 
(प्ज.पालघर) माहहतीच्या अधधकारात माहहती मागवून खींडणी माधगतल्या प्रकरणी ववरार, 
नालासोपारा, तुळीज, वसई लणण वाशलव पोलीस ठाण्यात तक्रारदाराींनी तक्रार हदल्याप्रमाणे  
माचल,२०१८ त ेम,े२०१८ दरम्यान लरोपीींताींवर खालीलप्रमाणे २४ गुन्हे दाखल झाले असून सदर 
गुन्हयाींमध्ये काही लरोपी हे राजकीय पक्षा ी सींबींधीत लहेत :- 
 

अ.क्र. पोलीस ठाण े गुन्हा रजज.नां भादांववसां िलम 
१ ववरार ३८१/१८      ३८४, ३८६, ५०६ (२,) ३४ लम्सल ॲक््, ३, २५ 
२ ववरार ४०२/१८     ३८४, ३८५, ३८६, ५००, ५०६, ३४      
३ ववरार ४१३/१८  ३८४, ३८६, ३४      
४ ववरार ४३०/१८     ३८४, ३८६, ५०४, ५०६, ३४      
५ ववरार ४४६/१८    ३८४, ३८६, ३४      
६ ववरार २९५/१८    ३८५, ५०४, ५०६, ३४      
७ वसई  ९१/१८    ३८४, ३८६, ३४      
८ वसई  ६७/१८    ३८४ सह अन.ुजाती/जमाती अत्या.प्रनत.  

कायदा कलम ३ (लर)(्स)      
९ वसई  ९२/१८    ३८४, ३८६, ३४      
१० वसई  ९३/१८    ३८४, ३८६, ३४       
११ वसई  १००/१८    ३८४, ३८६      
१२ वसई  १४४/१८    ३८४, ३८५, ५०६      
१३ वसई  १४५/१८    ३८४, ३८६, ३४       
१४ वसई  ३३०/१८    ३८४, ३८६, ३४ लम्सल ॲक््, ३,२५      
१५ तुळीज ३३१/१८    ३८४, ३८६, ५०६, ३४      
१६ तुळीज ३४८/१८    ३८४, ३८६, ५०६ (२), ३४      
१७ तुळीज ३६५/१८    ३८४, ३८६, ३४      
१८ तुळीज ३८६/१८    ३८४, ३८६, ३४      
१९ तुळीज ४८६/१८    ३८४, ३८६, ५०६, ३४      
२० नालासोपारा १२३/१८    ३८५, ५०६, ३४      
२१ वालीव २७१/१८    ३८४, ३८६, ३८७, ४४८, ३४ लम्सल ॲक््, 

२५(१)(अ)    
२२ वालीव १३२/१८    ३८५, ३२३, ५०४      
२३ वालीव २९०/१८    ३८५, ३४      
२४ वालीव ४४७/१८    ३८७, ३४       

 

वरील सवल गुन्हयात ्कूण २७ लरोपीत याींना अ्क करण्यात ललेली लहे.      
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.      
  

___________  
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जळिोट (जज.लातूर) तालुक्यात शासिीय ववश्रामगहृ बाांधण्याबाबत 
  

(२२)  १२३६४६ (२०-०७-२०१८).   डॉ.सुधािर भालेराव (उदगीर) : सन्माननीय सावषजननि 
बाांधिाम (सावषजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळको् (प्ज.लातूर) तालुक्याची ननशमलती सन १९९९ मध्ये झाली असून या तालुक्याच्या 
हठकाणी  ासकीय ववश्रामगहृ नसल्याच े माहे म,े  २०१८ च्या दसुऱया सनताहामध्ये वा त्या 
दरम्यान ननद लनास लले लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत मा.लोकप्रनतननधीींनी व नागररकाींनी ववश्रामगहृासाठी सींबींधधताींकड े
वारींवार मागणी केली असून अद्यापपयतं कोणतीही कायलवाही केलेली नाही लहे, हे ही खरे 
लहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौक ी करून जळको् येथे   ासकीय ववश्रामगहृ बाींधण्याबाबत 
 ासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास,  ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१९) : (१) हे खरे लहे. 
(२) व (३) मा.मींत्रीमींडळाच्या हदनाींक १८.०९.२००२ रोजी झालेल्या बैठकीत सध्या नवीन 
ववश्रामगहेृ बाींधण्यात येऊ नये अ ा ननणलय झाला लहे. त्यामुळे जळको् येथे ववश्रामगहृाच े
बाींधकाम करण्याींत ललेले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

औरांगाबाद येथ ेअनिे वषाषपासनू चोरीच्या रिची ववक्री िेली जात असल्याबाबत 
  

(२३)  १२४७०३ (३०-०७-२०१८).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथील बायजीपुरा येथील ्मलय्म पक्षाचा नगरसेवक  खे जिर व त्याचा 
भाऊ  ेख बाबर हे मागील अनके वर्ालपासून चोरीचे रक लणण वाहने नवीन करुन ववकत 
असल्याचे व त्याींनी राज्यातील प्रत्येक प्जल्हयात ्क तरी वाहन ववक्री केल्याचे हदनाींक ८ म,े 
२०१८ रोजी वा त्या सुमारास ननद लनास लले लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, धचकलठाण्यातील ्ा्ा बॉडी बबल्डर या गॅरेजमध्ये मागील अनेक वर्ालपासून 
चोरीचे वाहन लणून त्याींची रींगरींगो्ी करण्यात येऊन वाहनाचा मुळ चेसीस क्रमाींक काढून 
त्यावर बनाव् चेसीस क्रमाींक गॅस वेप्ल्डींगच्या सहाय्यान ेलावण्यात येत होता व या वाहनाींची 
बीड लर्ीओ कायाललयातून बोगस कागदपत्राींच्या लधारे पाशसींग करण्यात येत होती, हे ही 
खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणी  ासनान े चौक ी करुन दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत लहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ?  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे लहे. सदर प्रकरणी पोलीस लयुक्त, 
औरींगाबाद  हर येथ े १, ठाणे  हर येथे १, नवी मुींबई येथ े १, पोलीस अधधक्षक,औरींगाबाद 
ग्रामीण येथ,े१, जालना येथे १ लणण नींदरूबार येथे १  असे ्कूण ६ गुन्हे दाखल करण्यात 
लले लहे.         
(२) औरींगाबाद धचखल ठाण्यातील ्ा्ा बॉडी बबल्डर या गॅरेजचे मालक चोरीच्या रकचे चेसीस 
व इींप्जन नींबर तसेच गाडीची रींगरींगो्ी बदली करुन गाडी ववक्री करीत असल्याच े तपासात 
ननषपन्न झाल्याने शसडको ्मलयडीसी पो.स््े. औरींगाबाद गुरनीं १००/२०१८ भादींववस कीं  
४२०,४६८,४७१,३४, या गुन्हयात लरोपीला अ्क करण्यात लली लहे. परराज्यातून ललेल्या 
वाहनाींची रान्सिर ्नओसीची माहहती सींबींधीत लर्ीओ कायाललयाकडून घेण्यात येत लहे. 
्नओसी कागदपत्राींची तपासणी करुन बीड लर्ीओ कायाललयाकडून फकीं वा इतर लर्ीओ 
कायाललयाकडून चोरीच्या गाड्याींच े रप्जस्रे न केले लहे काय व कागदपत्र कोणी तयार केले 
लहे, कागदपत्र ेबनाव् तयार केले फकीं वा कागदपत्रानुसार चेसीस नींबर ओव्हर राय्ीींग केलेले 
लहे याबाबत सववस्तर तपास सुरु लहे.        
(३) सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे कायलवाही केलेली लहे :- 
(अ) औरींगाबाद  हर पोलीस लयकु्तालयाींतगलत ्मलयडीसी शसडको पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. 
१००/२०१८ भादींवव कलम ४२०,४६८,४७१, ३४ प्रमाणे गुन्हा नोंदववण्यात लला असून ३ 
लरोपीींना अ्क करण्यात लली असून ्क लरोपी िरार लहे. गुन्हयाचा तपास सुरु लहे. 
(ब) नारपोली पो.स््े. गु.रप्ज.नीं. २०/२०१८ भादींवव ४६५,४६७,४६८,४७४,१२०(ब), ४२०, २०१,३४ 
प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात लला लहे. सदर गुन्हयात २१ लरोपीींना अ्क करण्यात लली 
असून त्याींच्याववरुध्द न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात लले लहे. गुन्हयाचा तपास 
सुरु लहे. 
(क) जालना प्जल्हयात भोकरदन पोलीस ठाणे येथे गु.र.क.१४७/२०१८ भादींवव कलम 
३७९,४२०,४६५, ४६८,४७०,४०६,३४ अन्वये गुन्हा नोंद केला असून ३ लरोपीींना अ्क करण्यात 
लली असून २ लरोपी िरार लहेत. गुन्हयाचा तपास सुरु लहे. 
(ड) नवी मुींबई पोलीस लयुक्तालयाींतगलत खारघर पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र.८०/२०१७ भादींवव 
कलम ३७९,४६५,४६७,४६८,४७१,४२०,४७४,३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल केला असून ्का लरोपीस 
अ्क करुन दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात लले लहे. 
(इ) औरींगाबाद ग्रामीण प्जल्हयातील खुल्ताबाद पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र.३७५/२०१७ भादींवव 
कलम ३७९,४२०,४६८,४७१ अन्वये गुन्हा दाखल केला असनू ्का लरोपीस अ्क करण्यात 
लली लहे. गुन्हयाचा तपास सुरु लहे. 
(ि)  नींदरूबार  हरपोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. ६६/२०१८ भादींवव कलम ४२०,४६८,४७१,४६७ 
अन्वये गुन्हा दाखल केला असनू ४ लरोपीींना अ्क केली त्यातील ३ लरोपीींना नारपोली 
पो.ठा. येथील गु.र.क्र.२०/२०१८ या गुन्हयात अ्क केली असून सदर लरोपी न्यायालयीन 
कोठडीत लहे.        
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.       
  

___________  
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मौज ेसशवडाव (ता.िणिवली, जज.ससांधुदगुष) येथील सव्हे नांबर २६७/५ मधील क्रशरिररता 
अवैधररत्या स्फोटिाांची वाहतूि होत असल्याबाबत 

(२४)  १२६३४९ (०४-०८-२०१८).   श्री.महेश चौघुले (सभवांडी पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेश वडाव (ता.कणकवली, प्ज.शसींधुदगुल) येथील सव्हे नींबर २६७/५ मध्ये श्री. चींद्र खेर 
वसींत सावींत याींना क्र रसाठी परवानगी देण्यात लली असून ते शसींधुदगुल प्जल्हयातून 
स्िो्काींची खरेदी करत नाहीत, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, ते कोल्हापूर प्जल्हा फकीं वा अन्य हठकाणाहून स्िो्काींची खरेदी करून त्याबाबत 
 ासनाची कोणतीही परवानगी न घेता अवैधरीत्या स्िो्काींची वाहतकू करीत लहेत, हे ही खरे 
लहे काय, 
(३) असल्यास, सदर क्र रच्या हठकाणी प्जल्हा प्र ासनाची कोणतीही परवानगी न घेता त े
स्िो्काींचा साठा करीत असून अप्रश क्षक्षत कामगाराींमािल त स्िो्काींची हाताळणी करीत लहेत, 
हे ही खरे लहे काय, 
(४) असल्यास, क्र रच्या हठकाणी अनधधकृतरीत्या स्िो्काींचा साठा व वाहतकू केल्याप्रकरणी 
सींबींधधत क्र रच्या सवल परवानग्या तात्काळ रद्द करून श्री. चींद्र ेखर वसींत सावींत याींचेवर 
कठोर दींडात्मक कारवाई करण्यासींदभालत कस्तुरीमगृ िाउीं ड ेनच्या वतीने माहे जून,२०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान प्जल्हाधधकारी शसींधुदगुल याींचेपा ी तक्रार केली होती, हे ही खरे लहे काय, 
(५) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनुर्ींगाने केलेल्या कायलवाहीची सद्यप्स्थती काय लहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१९) : (१) व (२) सदर क्र रकरीता लागणा-या स्िो्काींची 
खरेदी श्री. चींद्र खेर वसींत सावींत हे अधधकृत स्िो्क परवानाधारक श्री. गौरीहर मनोहर  े्ये, 
प्ज.साींगली याींचेकडून करुन स्िो्क वाहतुकीचा लवश्यक परवाना असलेल्या वाहनातून 
वाहतूक करतात. 
(३) हे खरे नाही. श्री. चींद्र खेर वसींत सावींत हे अधधकृत स्िो्क परवानाधारक श्री. गौरीहर 
मनोहर  े्ये, प्ज.साींगली याींचकेडील प्रश क्षक्षत कामगारामािल त स्िो्काींची हाताळणी करीत 
असून क्र रच्या हठकाणी कोणत्याही प्रकारचा स्िो्काींचा साठा केलेला नाही. 
(४) हे खरे लहे. 
(५) या प्रकरणी तहसीलदार कणकवली याींनी चौक ी केली असून सदर क्र रकरीता लागणा-या 
काळ्या दगडाच्या उत्खननाकरीता प्जल्हादींडाधधकारी कायाललय, शसींधुदगुल याींनी ५ वर्ल मुदतीचा 
गौणखननज खाणपट्टा हद.११/०४/२०१७ रोजी श्री. चींद्र ेखर वसींत सावींत याींना मींजूर केला लहे. 
सदर क्र रकरीता लागणा-या स्िो्काींची खरेदी श्री. चींद्र ेखर वसींत सावींत हे अधधकृत स्िो्क 
परवानाधारक श्री. गौरीहर मनोहर  े्ये, प्ज. साींगली याींचेकडून करतात. श्री. गौरीहर मनोहर 
 े्ये,   प्रश क्षक्षत कामगारामािल त स्िो्काींची हाताळणी करीत असून क्र रच्या हठकाणी 
कोणत्याही प्रकारचा स्िो्काींचा साठा केलेला नाही अस ेचौक ीत हदसून लले. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________  
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अमरावती जजल्हा पोलीस अधीक्षि याांनी लोिप्रनतननधीांसोबत िेलेले गैरवतषन  
 

(२५)  १२७९९७ (१०-१२-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊफष  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अमरावती प्जल्हा पोलीस अधीक्षक श्री.अशमते  कुमार याींनी लोकप्रनतननधीींसोबत केलेले 
गैरवतलन लणण बेकायदे ीर कारवाई करून जाणीवपूवलक लोकप्रनतननधीींचा केलेला अपमान 
याबाबत मा. मुययमींत्री महोदय याींनी हदनाींक २२ माचल, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास कारवाई 
करण्याचे लश्वासन हदले होते, हे खरे लहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत  ासनान ेपोलीस प्र ासन याींच्याकडून माहहती घेतली लहे काय, 
(३) असल्यास, तद्नुसार  ासनाने श्री.अशमते  कुमार याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०२-२०१९) : (१) गहृ ववभागातील चचे दरम्यान, मा.सदस्याींनी पोलीस 
अधीक्षक, अमरावती ग्रामीण याींच्या सींदभालत उपप्स्थतीत केलेल्या मुद्दयाींबाबत, ‘अधधवे न 
सींपण्यापूवीच उधचत कायलवाही केली जाईल’ असे लश्वासन हदले होते. हे खरे लहे. 
(२) होय.                                    
(३), व (४) मा. सदस्याींनी सभागहृात उपप्स्थतीत केलेल्या मुद्याींववर्यी वव ेर् पोलीस 
महाननरीक्षक अमरावती याींच्याकडून चौक ी करण्यात लली असून, उपप्स्थतीत केलेल्या 
लरोपात तथ्य नसल्याच ेननदे नास लल्याने कारवाई केलेली नाही. 
  

___________ 
  

बॉम्बे हायिोटाषचे ‘मुांबई उच्च न्यायालय’ असे नामिरण िरण्याबाबत 
  

(२६)  १२८०२२ (०५-१२-२०१८).   श्री.छगन भुजबळ (येवला), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील 
(आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बॉम्ब ेहायको्ालचे ‘मुींबई उच्च न्यायालय’ अस ेनामकरण करण्यासाठी महाराषर  ासनाची 
हरकत नसल्याबाबत राज्य ासनाने हदनाींक १७ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास कें द्र 
 ासनास कळववले लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नामकरण करण्यासाठी कें द्र  ासनाकड े पाठपुराव्यादाखल  ासनान े
कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०२-२०१९) : (१)  होय, हे खरे लहे. तथावप ‘बॉम्बे हायको ल् चे’ ‘मुींबई  
उच्च न्यायालय’ अस े नामकरण करण्यासाठी महाराषर  ासनाची हरकत नसल्याबाबत 
राज्य ासनान ेहदनाींक १७ जानेवारी, २००५ च्या पत्रानुसार कें द्र  ासनास कळववले लहे. 
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(२) या सींदभालत  स्मरणपत्राद्वारे कें द्र  ासनाकड ेननयमीत पाठपुरावा केला जात असून  ेव्च े
स्मरणपत्र हदनाींक १०.१०.२०१८ रोजी कें द्र  ासनास पाठववले लहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

ससांधुदगुष जजल्ह्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेंतगषत मांजूर  
िरण्यात आलेल्या ननधीबाबत 

 

(२७)  १२८०३० (२९-१२-२०१८).   श्री.ननतेश राणे (िणिवली), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(वडाळा), श्री.बसवराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरीय ग्रामीण पेयजल योजनेतून सन २०१८ – २०१९ या वर्ालकररता शसींधुदगुल प्जल्हयातील 
२२८ गावाकररता १३४ योजना मींजूर करण्यात लल्या असून त्यासाठी रुपये ३० को्ी इतक्या 
ननधीची तरतूद करण्यात लली लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, या मींजूर योजनेतून शसींधुदगुल प्जल्हयातील (तालुकाननहाय) कोणकोणत्या 
गावातील योजनाींची कामे हाती घेण्यात लली लहेत, सदर योजनाींच्या कामाची सद्यप्स्थती 
काय लहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय लहेत ? 
 

श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०२-२०१९) : (१) हे अीं त:  खरे लहे. 
सन २०१८- १९ या वर्ालकररता शसींधुदगुल प्जल्हयातील २२८ वाडयाींकररता १३३ योजना मींजूर 
करण्यात लल्या असून त्यासाठी रुपये ३० को्ी इतक्या ननधीची तरतूद करण्यात लली लहे. 
(२) राषरीय ग्रामीण पेयजल कायलक्रमाींतगलत समाववष् १३३ योजनाींची सद्यप्स्थती पुढीलप्रमाणे-
 सन २०१८-१९ योजनाींची सद्यप्स्थती 
तालुिा 

 
योजना वाड्या िाम ेसूरू प्रशासिीय 

मान्यता 
अांदाजपत्रि तयार 
िेलेल्या योजना 

ताांत्रत्रि 
छाननी 

एिूण 

वैभववाडी ८ १० ४ ० ३ १ ८ 
िणिवली १० १५ १ ५ १ ३ १० 
देवगड १५ ३१ ५ ८ २ ० १५ 
मालवण २८ ३० ३ १५ ३ ७ २८ 
िुडाळ २७ ४५ ११ ६ १ ९ २७ 
वेंगुलाष १३ २७ ४ २ ६ १ १३ 
सावांतवाडी २२ ४४ ६ ३ ५ ८ २२ 
दोडामागष १० १५ २ ० २ ६ १० 
एिूण १३३ २१७ ३६ ३९ २३ ३५ १३३ 

 

(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
___________  
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पाांढरिवडा (जज.यवतमाळ) तालुक्यात आहदवासीबहुल भागात एि हजार क्षमतेच े 
पोलीस प्रसशक्षण िें द्र िायाषजन्वत िरण्याबाबत 

 

(२८)  १२८३१४ (०७-१२-२०१८).   श्री.राज ुतोडसाम (अणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकवडा (प्ज.यवतमाळ) तालुक्यातील लहदवासीबहुल भागात गत तीन वर्ांपूवी ्क 
हजार क्षमतेच्या पोलीस प्रश क्षण कें द्राला  ासनाने मींजुरी हदली लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस प्रश क्षण कें द्राचा भूशमपूजन सोहळा सींपन्न झाल्यानींतरही अद्याप 
कें द्राच्या बाींधकामाला सुरुवातही झाली नाही, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, पोलीस प्रश क्षण कें द्राचे बाींधकाम अद्याप सुरू न होण्याची कारणे काय लहेत, 
(४) असल्यास, या कें द्राच े बाींधकाम करून त े कायालप्न्वत करण्याबाबत  ासनान े कोणती 
कायलवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५) महाराषर  ासन, गहृ ववभाग, 
 ासन ननणलय क्र.्ीई्क्स-०३०८/प्र.क्र.१६०/पोल-५अ, हद.०६/०४/२०१० अन्वये पाींढरकवडा, 
प्ज.यवतमाळ येथ ेनववन पोलीस प्रश क्षण कें द्र सुरु करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात लली 
होती. तथावप, प्रत्यक्षात बाींधकाम सुरुवात झालेली नाही. सद्यप्स्थतीत प्रश क्षणासाठी येणाऱया 
प्रश क्षणाथींकरीता उपलब्ध प्रश क्षण कें दे्र पुरे ी असल्यान े पाींढरकवडा, प्ज.यवतमाळ येथ े
नववन पोलीस प्रश क्षण कें द्र सुरु करण्याची लवश्यकता नाही, असे पोलीस महासींचालक याींनी 
कळववल्याने पाींढरकवडा, प्ज.यवतमाळ येथील पोलीस प्रश क्षण कें द्राच्या इमारतीच े बाींधकाम 
करण्यास प्र ासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्यात लला लहे.  

___________ 
 

राज्यातील लाचखोरीच्या प्रिरणाांबाबत 
 

(२९)  १२८८५४ (०७-१२-२०१८).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाकडून ( ्सीबी) हदनाींक १ जानेवारी त े१ ऑगस््, २०१८ या 
कालावधीत रचलेल्या सापळ्यात ३१ ववभागातून राज्यातील ६९६ व्यक्ती लाचखोरीच्या 
प्रकरणात अडकल्या असून त्यामधून ९२ लाख ६५ हजार ९७८ रुपयाींचा महसूल गोळा करण्यात 
लला लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यसरकारच्या खातेननहाय व्यक्तीींची सींयया पाहता लाचखोरी प्रकरणामध्ये 
पोशलस खात्यामधील कमलचारी सवालधधक असल्याची बाब लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागाच्या 
अधधकृत सींकेतस्थळावर प्रकाश त झालेल्या माहहतीतून उघड झाल्याचे हदनाींक ७ ऑगस््, 
२०१८ रोजी वा त्या सुमारास ननद लनास लले लहे,हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील लाचखोरीमध्ये सन २०१७ च्या तुलनेत यींदाच्या ८ महहन्याींच्या 
कालावधीत लाचखोरीच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचेही ननद लनास लले लहे, हे ही खरे लहे 
काय, 
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(४) असल्यास, राज्यातील वाढत्या भ्रष्ाचाराला प्रनतबींधधत करण्यासाठी  ासनान े कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत लहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) जानेवारी ते ०१.१०.२०१८ या कालावधीत रचलेल्या 
सापळयात ३१ ववभागातून राज्यातील ६९६ व्यक्ती लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकल्या असून 
त्यामधून ९२ लाख ४१ हजार ९७८ रुपयाींचा सापळा रक्कम होती. 
(२) १ जानेवारी ते हदनाींक ०१.१०.२०१८ या काळात लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाकडून 
महसूल ववभागावर ११५ गुन्हे नोंद असून त्यामध्ये ्कूण १२६ लोकसेवकाींवर कारवाई करण्यात 
लली. पोलीस ववभागावर १०९ गुन्हे नोंद असून त्यामध्ये १३६ लोकसेवकाींवर कारवाई करण्यात 
ललेली लहे. 
(३) नाही. 
(४) व (५) लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागामािल त मोबाईल ॲप, ्ोल िी.क्रीं . १०६४, ही 
हेल्पलाईन, ९९३०९९७७०० हा Whatsapp नींबर तसेच Facebook page प्रशसध्दकरून जन 
जागतृी करण्यात येत.े लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाच्या सींकेतस्थळावरून सामान्य जनतेसाठी 
सवल माहहती उपलब्ध केली जात लहे. लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाच े अधधकारी त्याींच्या 
कायलके्षत्रातील  ासकीय कायाललयात जावून भे्ी देवून माहहती देत असतात व त्याींच्या 
कायलके्षत्रातील लठवड ेबाजार, ्स्ी स््ॅण्ड, रेल्वेस््े न, कॉलेज इत्यादी हठकाणी जाऊन सुध्दा 
जनजागतृी करत असतात. तसेच  ासफकय कायाललयाच्या द लनी भागावर लाचलुचपत 
प्रनतबींधींक ववभागाबाबत माहहती प्रशसध्द केली जाते.  

___________ 
 

अिोला (जज.अिोला) शहरातील ववववध ववभागाच्या शासिीय  
ननवासस्थानाांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(३०)  १२९७३३ (३०-११-२०१८).  श्री.गोवधषन शमाष (अिोला पजश्चम) : सन्माननीय सावषजननि 
बाांधिाम (सावषजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला (प्ज.अकोला)  हरातील पोशलस,  ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, वीज ववतरण 
कीं पनी, जलसींपदा ववभाग, सावलजननक बाींधकाम ववभाग व महसूल ववभाग इत्यादी ववभागाच्या 
 ासकीय कमलचा-याींच्या ननवासस्थानाींची दरुवस्था झाली लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवासस्थानाींच्या दरुुस्तीची मागणी सींबींधीत कमलचा-याींनी वरीषठ 
अधधकाऱयाींकड ेकरुनही त्याकड ेदलुलक्ष करण्यात येत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा   
त्या दरम्यान ननद लनास लले, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने अकोला  हरातील  ासकीय ननवासस्थानाींची 
दरुुस्ती करण्याबाबत  ासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ?  
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०२-२०१९) : (१) हे अीं त: खरे लहे. 
(२) व (३) ननधीच्या उपलब्धतेनुसार प्राधान्यक्रम ठरवून देखभाल व दरुुस्तीची कामे 
ननयशमतररत्या करण्याींत येत लहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
अमरावती जजल्ह्यातील ग्रामीण ववभागात सन २०१७-१८ या दोन वषाषच्या िालावधीत एिूण 

१७ पोलीस िमषचाऱ्याांचा ितषव्यावर असताना झालेला मतृ्य ु
 

(३१)  १२९८४५ (०७-१२-२०१८).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.असमत 
ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), प्रा.वषाष गायिवाड (धारावी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), 
श्रीमती ननमषला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.हषषवधषन सपिाळ 
(बुलढाणा), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव 
चव्हाण (नायगाांव), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) अमरावती प्जल्हयातील ग्रामीण ववभागात सन २०१७-१८ या दोन वर्ालच्या कालावधीत 
्कूण १७ पोलीस कमलचारी कतलव्यावर असताना मतृ्यूमखुी पडले असल्याच ेअमरावती कल्याण 
 ाखेच्या माहहतीनुसार माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननद लनास लले, हे खरे 
लहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची  ासनाने सखोल चौक ी करुन कतलव्य बजावत असताना 
मतृ्यूमुखी पडलेल्या पोलीस कमलचा-याींच्या वारसाला नोकरीत सामावून घेण्याबाबत तसेच 
त्याींच्या कु्ूींबबयाींना लधथलक मदत देण्याबाबत कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(३) तसेच पोलीस यींत्रणेवर कामाचा अनत ताण पडू नये म्हणून  ासनान ेकोणत्या स्वरुपाची 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१९) : 
(१) सन २०१७ ते माहे ऑगस्् २०१८ पयतं पोलीस अधीक्षक, अमरावती याींच्या 
लस्थापनेवरील ्कूण १७ पोलीस अधधकारी/कमलचारी याींचे ननधन झाले लहे. त्यापैकी १ 
कमलचारी कतलव्य बजाववत असताींना त्याींचेवर प्राणघातक हल्ला झाल्यान े हीद झाले. उवलरीत 
कमलचा-याींच ेलजारपण, अपघात, लत्महत्या यासारयया कारणाींमुळे ननधन झाले लहे. 
(२) पोलीस कल्याण ननधीमािल त १० पोलीस कमलचा-याींच्या कु्ुींबबयाींना सानुग्रह अनुदान 
देण्यात लले लहे. पोलीस कमलचा-याींच्या वारसाला नोकरीत सामावून घेण्याबाबत ्कूण १७ 
प्रकरणे लहेत. 
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अ.क्र. बाब सांख्या 
i) अनुकीं पा तत्वावर जेषठता सूचीमध्ये नाव समाववष्    ४ 
ii) अजल केलेले वारस १८ वर्ालपेक्षा कमी असल्याची सींयया     ३ 
iii) अपात्र व्यक्तीींची सींयया    २ 
iv) कायलवाही सुरु असलेली प्रकरणे    ३ 
v) अजल अप्रानत असलेल्या व्यक्तीींची सींयया    ४ 
vi) न्यायालयात प्रलींबबत प्रकरण    १ 

 
(३) पोलीस यींत्रणेवर कामाचा ताण पडू नये म्हणून वळेोवेळी योग प्रश क्षण श बीराच ेलयोजन 
केले जात.े तसेच वळेोवेळी लरोग्य तपासणी श बीराच ेलयोजन करुन पोलीस कमलचा-याींच्या 
प्रकृतीची तपासणी करुन योग्य उपचार करण्याबाबत मागलद लन केले जात.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
राज्यातील आहदवासी बहुल जजल्ह्यातील शासिीय सेवतेील पदाांसाठी अनसुूधचत जमातीसाठी 

लागू िरण्यात आलेले अनतररक्त आरक्षणात िपात िरण्यात आल्याबाबत 
  

(३२)  १२९८७१ (०५-१२-२०१८).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.आसशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील लहदवासी बहुल प्जल्हयातील  ासकीय सेवतेील पदाींसाठी अनुसूधचत 
जमातीसाठी लागू करण्यात ललेल्या अनतररक्त लरक्षणात कपात करण्यात लल्याची बाब  
माहे ऑगस््, २०१८ च्या  ेव्च्या लठवड्यात वा त्या दरम्यान ननद लनास लली, हे खरे 
लहे काय, 
(२) असल्यास, या धोरणाचा अ्यास करण्यासाठी मुयय सधचवाींच्या अध्यक्षतेखाली ९ 
सधचवाींची सशमती स्थापन करण्यात लली लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(३)  असल्यास, लहदवासी भागात अन्य ववभागातील अधधकारी कमलचारी जायला िारस ेतयार 
नसतात त्यामळेु सन २०१४ ला  ासनान ेअधधसूचना काढली होती, हे ही खरे लहे काय, 
(४) असल्यास, या अनुर्ींगान े ासनान ेया ननणलयाचा िेरववचार करण्याबाबत कोणती कायलवाही 
केली वा करण्यात येत लहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ?    
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५)  होय, हद. २७.८.२०१८ च्या 
 ासन ननणलयान्वये मुययसधचव याींच्या अध्यक्षतखेाली सशमती स्थापन करण्यात लली लहे. 
या सशमतीच्या श िार ी  ासनास प्रानत झाल्यानींतर त्या जनजाती सल्लागार सशमती पुढे 
ठेवून त्या मा.राज्यपाल महोदयाींच्या ननणलयाथल सादर करण्यात येईल. 
  

___________  
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आमगाांव व देवरी तालुक्यातील (जज. गोहदांया) येथील पोलीस स्टेशन व शासिीय 
ननवासस्थानाच्या नवीन इमारतीच्या बाांधिामाांबाबत 

  

(३३)  १३०४११ (०६-१२-२०१८).   श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लमगाींव व देवरी तालुक्यातील (प्ज. गोहदींया) पोलीस स््े नच्या नवीन इमारतीच े
बाींधकाम, पोलीस अधधकारी व कमलचा-याींसाठी नवीन  ासकीय ननवासस्थान तसचे धचचगड 
येथील पोलीस अधधकारी व कमलचा-याींसाठी नवीन  ासकीय ननवासस्थान बाींधण्यासाठी 
मा.मुययमींत्री याींच्याकड े स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १८ जुन, २०१८ रोजी वा 
त्यासुमारास  ननवेदनाद्वारे मागणी केली लहे, हे खरे लहे काय, 
(२)  असल्यास, उक्त प्रस्तावास प्र ासकीय मान्यता देण्याबाबत व ननधी शमळणेबाबत कोणती 
कायलवाही करण्यात लली वा येत लहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१९) : (१) हे खरे लहे. 
(२) पोलीस ठाणे लमगाींव येथ े७० ननवासस्थानाींच ेबाींधकाम करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराषर 
राज्य पोलीस गहृननमालण व कल्याण महामींडळ मयालहदत, मुींबई कायाललयाकड े कायलवाहीधीन 
लहे. सदर प्रकल्प ननधी उपलब्धतेनुसार हाती घेण्यात येणार लहे. पोलीस ठाणे देवरी व 
धचचगड येथील ननवासस्थान बाींधकामाबाबतचा प्रस्ताव के्षत्रीय कायाललयाकडून प्रानत झालेला 
नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

नायगाव (मुांबई) मखु्यालयातील पोलीस सशपायाांना गत दीड वषषभरापासून  
प्रवास भत्ता हदला गेला नसल्याबाबत 

  

(३४)  १३०६१३ (०८-१२-२०१८).   श्री.धैयषशील पाटील (पेण), श्री.सभुाष उफष  पांडडतशेठ पाटील 
(असलबाग), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (सशडी), श्री.ववजय 
वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.अननल 
(अण्णा) गोटे (धळेु शहर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नायगाींव (मुींबई) येथील स स्त्र पोलीस दलाच्या मयुयालयातील प्रनतननयुक्तीवर असलेल्या 
अींमलदाराींना प्रवास भत्ताच शमळत नसल्याने त्याींच्यात नाराजी असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननद लनास लले लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईत स स्त्र पोलीस दलाची मरोळ, वरळी, ताडदेव, नायगाींव या हठकाणी 
मुययालये असुन अींदाजे १२ हजार कमलचारी येथ ेकायलरत असुन त्यामध्ये नायगाींव मुययालयात 
सुमारे ४ हजार कमलचा-याींचा समावे  असुन अनके अींमलदाराच्या प्रनतननयुक्तीवर पोलीस 
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मुययालयासह ववववध हठकाणी ननयुक्ती करण्यात येत े अ ा मुययालयापासून ८ फकलोमी्र 
अींतरावर नोकरी करत असलेल्या अींमलदाराींना दोन हजार रुपये प्रवास भत्ता हदला जातो पींरत ू
माहे िेब्रुवारी २०१७ पासून नायगाींव पोलीस मुययालयातनू प्रनतननयुक्तीवर असलेल्या 
अींमलदाराींना प्रवास भत्ताच शमळत नसल्याने त्याींची लधथलक कुीं चबणा होत लहे, हे ही खरे 
लहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत  ासनान ेचौक ी करून सदरहू अींमलदाराींना प्रवास भत्ता देण्याबाबत 
कोणती लवश्यक कायलवाही करण्यात लली वा येत लहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही,   
      अपर पोलीस लयुक्त, स स्त्र पोलीस दल नायगाींव, मुींबई कायाललयातींगलत स स्त्र 
पोलीस - नायगाींव/ ताडदेव/ वरळी/ मरोळी व कोळे-कल्याण अ ी पाच प्र ासकीय कायाललये 
असून, प्रवास भत्ता पोलीस अींमलदाराींच्या ववनींती व ववहीत नमुन्यातील अजल सादर 
केल्यानींतर हदला जातो.   
      स स्त्र पोलीस नायगाींव, मुींबई (ल,ववभाग-१) या कायाललयाच्या लस्थापनेवरील ्कूण 
९०० पोलीस कमलचारी प्रनतननयुक्तीवर अन्य कायाललयात कतलव्य बजावत लहेत.  
        बहृन्मुींबईतील वाहतुकीची समस्येच्या कारणास्तव प्रनतननयुक्तीवरील पोलीस 
अींमलदाराींना कतलव्याच्या हठकाणी ववहहत वेळेत पोहचणे अडचणीचे ठरते.  त्यामध्ये वेळेचा 
अपव्यय होतो. यास्तव वररषठ अधधकारी स्तरावर याबाबत सहानुभुतीपूवलक ननणलय घेण्यात 
येऊन, सींबींधधत प्रनतननयुक्तीवरील पोलीस अधधकारी/अींमलदार याींना माहे ऑगस््, २०१८ पासून 
प्रनतननयुक्तीवरील हजेरी देण्यातनू सू् देण्यात लली लहे. त्याकररता प्रनतननयुक्तीवरील 
कायाललयाच ेप्रमाणपत्र जोडून प्रवासभत्त्याची मागणी करणे लवश्यक लहे.  
         त्यानुसार प्रनतननयकु्तीवरील नेमणूकीस असणाऱया पोलीस अींमलदाराींचे प्रवास 
भत्त्याचे माहे ऑगस््, २०१८ च्या देयकाच्या रक्कमेचे प्रदान करण्यात लले असनू, माहे, 
सन े्ंबर, २०१८ च्या प्रवासभत्त्याची देयके अधधदान लेखा कायाललयात सादर करण्यात येत 
लहे.      

___________ 
  
अांधश्रध्दा ननमुषलन ससमतीच ेअध्यक्ष डॉ.नरेंद्र दाभोलिर याांच्या हत्या प्रिरणाच्या तपासाबाबत 
  

(३५)  १३०७८१ (०६-१२-२०१८).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अींधश्रध्दा ननमुललन सशमतीचे अध्यक्ष डॉ.नरेंद्र दाभोलकर याींच्या हत्या प्रकरणातील 
लरोपीींना ््ी्सने माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान कारवाई करुन अ्क केली 
लहे, हे खरे लहे काय, 
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(२) असल्यास, याच दरम्यान महाराषर दह तवाद ववरोधी पथकाने छापा ्ाकून नालासोपा-
यातील भींडार लळीत कट्टर हहींदतु्ववादी सनातन सींस्थे ी सींलग्न असलेले श्री. वैभव राऊत 
याींच्या घरातून माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणात स्िो्क पदाथल 
असलेली  गावठी बॉम्बसह गणपावडर व डड्ोने्सल जनत केले, हे ही खरे लहे काय, 
 

(३) असल्यास, चौक ी करून सदरील प्रकरणातील दोर्ी असणा-या वैभव राऊत व सनातन 
सींस्थेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत लहे, 
 

(४) तसेच, ््ी्सन ेडॉ.नरेंद्र दाभोलकर याींच्या हत्याप्रकरणी लतापयतं फकती लरोपीींना अ्क 
केली लहे व डॉ.दाभोलकर याींच्या हत्येतील लरोपी हे जेषठ ववचारवींत कॉ.गोववींद पानसरे, 
्म.्म.कलबुगी लणण गौरी लींके  याींच्या हत्येमधील सुद्धा लरोपी लहेत, हे ही खरे लहे 
काय, 
 

(५) असल्यास, डॉ.दाभोलकर याींच्या हत्येच्या प्रकरणासह या नतन्ही हत्या प्रकरणी तपास पूणल 
झाला लहे काय व तपासात काय लढळून लले व तद्नसुार दोर्ीींवर कोणती कारवाई 
करण्यात लली वा येत लहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५) डॉ. नरेंद्र दाभोळकर याींच्या 
हत्येचा तपास हदनाींक ३ जून २०१४ च्या अधधसचूनेन्वये कें द्रीय गुन्हे अन्वेर्ण ववभाग (CBI) 
कड ेहस्ताींतरीत करण्यात लला लहे. 
      वैभव राऊत याच े रहात े घराच्या घरझडतीत स्िो्क साहहत्य शमळून लले असनू 
यासींदभालत दह तवाद ववरोधी पथक पोलीस ठाणे, येथे गु.र.नीं.११/२०१८ अन्वये गुन्हा दाखल 
करण्यात लला लहे. याप्रकरणी ्कूण १२ लरोपीताींना अ्क करण्यात लली असून त्याींच्या 
ववरुध्द राषरीय तपास अशभकरण कायदा २००८ अन्वये स्थापन मा.वव ेर् सत्र न्यायालय, मुींबई 
येथे हदनाींक ५/१२/२०१८ रोजी दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात लले लहे. 
     कॉ.पानसरे याींच्या हत्येच्या गुन्हयातील लरोपी ववरेंद्र तावड े व अमोल काळे याींना 
डॉ.दाभोळकर हत्येच्या गुन्हयात अ्क करण्यात ललेली लहे. कॉ.पानसरे हत्येच्या गुन्हयातील 
लरोपी अमोल काळे याला गौरी लींके  याींच्या हत्येच्या गुन्हयातही अ्क करण्यात लली 
लहे.      
      कॉ.पानसरे याींच्या हत्येच्या गुन्हयात अ्क करण्यात ललेला लरोपी समीर गायकवाड 
याच्या ववरुध्द हद.१४/१२/२०१५ रोजी व लरोपी डॉ.ववरेंद्र तावड ेयाच्याववरुध्द हद.२९/११/२०१६ 
रोजी मा.न्यायालयात दोर्ारोप पत्र दाखल करण्यात लले लहे. तसचे इतर ३ लरोपीींना अ्क 
करण्यात लली लहे. सद्यप्स्थतीत गुन्हा तपासावर लहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
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उदगीर ग्रामीण पोलीस स्टेशन इमारतीच्या बाांधिामाबाबत 
  

(३६)  १३०८०६ (०५-१२-२०१८).   डॉ.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उदगीर ग्रामीण पोलीस स््े न  अप्स्तत्वात लल्यापासनू खाजगी जागेत भाड्याच्या 
इमारतीत सुरू असनू इमारतीच्या भाड्यापो्ी  ासनाला मोठा भुदंड सोसावा लागत 
असल्यामळेु सदरहू स््े नसाठी  जागा उपलब्ध करून तात्काळ ननधी मींजूर करावा अ ी 
मागणी स्थाननक मा. लोकप्रनतननधीींनी राज्य  ासनाकड ेकेली लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, तद्नुसार  ासनाने सदर पोलीस स््े नसाठी जागा व  ननधी उपलब्ध करून 
हदला लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पोलीस स््े नच्या इमारतीचे बाींधकाम सुरू करण्याबाबत  ासनान े
कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 

 श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे लहे. 
(२) व (३) महाराषर राज्य पोलीस गहृननमालण व कल्याण महामींडळान े उदगीर पोलीस 
ठाण्याच्या प्र ासकीय इमारत बाींधकामासाठी म.े अभय का्कर ॲण्ड असो. याींची प्रकल्प 
व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून ननयुक्ती केलेली लहे. ननधी उपलब्धतेनुसार सदर प्रकल्पाच े
बाींधकाम हाती घेण्यात येणार लहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

मे. जेएसडब्लल्यु जयगड पोटष सल. िां पनीन ेसेंरल मरीन कफशरीज ररसचष इांजस्टट्यूट (CMFRI) 
ने तयार िेलेला अहवाल उपलब्लध िरून देण्याबाबत 

(३७)  १३१४२८ (११-१२-२०१८).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मे. जे्सडब्ल्यु जयगड पो ल् शल. कीं पनीने बींदर ववकास प्रकल्पामुळे बाधधत झालेल्या 
मप्च्छमार कु्ुींबाींच्या सींदभालत नमेकी काय नुकसानभरपाई हदली याची सववस्तर माहहती  
मा.लोकप्रतीधीींनी हदनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास पत्रान्वये प्जल्हाधधकारी 
रत्नाधगरी याींचकेड ेमाधगतली होती, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, मा.लोकप्रतीननधी याींच्या पत्राच्या अनुर्ींगाने प्रादेश क बींदर अधधकारी रत्नाधगरी 
व सहाय्यक लयुक्त मत्स्यव्यवसाय रत्नाधगरी याींच े कायाललयाने मौज े जयगड येथील 
सव्हेक्षणाबाबत माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान सेंरल मरीन फि रीज ररसचल 
इींप्स््ट्यू् (CMFRI) याींचेकड ेसींपकल  साधला होता, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, सेंरल मरीन फि रीज ररसचल इींप्स््ट्यू्चा (CMFRI) अहवाल हदनाींक ३१ जुल,ै 
२०१८ रोजीपयतं तयार करून मा.लोकप्रतीननधी याींना उपलब्ध करून देण्यात येईल अ ा 
ल याच े पत्र प्रादेश क बींदर अधधकारी रत्नाधगरी व सहाय्यक लयुक्त मत्स्यव्यवसाय 
रत्नाधगरी याींच ेकायाललयान ेहदले होते, हे ही खरे लहे काय, 
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(४) असल्यास, मा.लोकप्रतीननधी याींना अद्यापपयतं सेंरल मरीन फि रीज ररसचल 
इींप्स््ट्यू्च्या अहवालाची प्रत उपलब्ध करून देण्यात ललेली नाही लणण प्र ासन 
जाणीवपूवलक सदर अहवाल तयार करण्यास हदरींगाई करीत लहे, हे ही खरे लहे काय , 
 

(५) असल्यास, सेंरल मरीन फि रीज ररसचल इींप्स््ट्यू्चा (CMFRI) अहवाल मा. 
लोकप्रनतननधी याींना उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
 

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१९) : (१), (२) व (३)  होय. 
 

(४) व (५) सेंरल मरीन फि रीज ररसचल इप्न्स्््यु्चा (CMFRI) अहवाल जे्सडब्ल्यु जयगड 
पो ल् प्रा.शल. याींच्याकडून हदनाींक २५.१.२०१९ रोजी प्रानत झाला असनू, प्रादेश क बींदर अधधकारी, 
रत्नाधगरी याींच्यामािल त सदर अहवाल लोकप्रनतननधी याींना हदनाींक २५.१.२०१९ रोजीच्या 
पत्रान्वये उपलब्ध करुन देण्यात लला लहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

पाचोरा व भडगाांव (जज. जळगावां) तालुक्यातील वविास िामाांसाठी 
 वाळूगट राखीव ठेवण्याबाबत 

  

(३८)  १३१९४४ (३०-११-२०१८).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 

(१) पाचोरा व भडगाींव (प्ज. जळगावीं) तालुक्यातील अनेक ववकास काम ेवाळू अभावी रखडली 
असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान  ननद लनास लले, हे खरे लहे काय, 
 

(२) असल्यास, त्यामुळे सदरच्या ववकास कामाकररता  वाळू उपलब्ध होण्यासाठी उक्त 
तालुक्यातील ग् राखीव ठेवण्याबाबत   ासन  ननणलय घेणार लहे काय, 
 

(३) असल्यास, ननणलयाचे स्वरूप  व याबाबत  ासनाची भूशमका काय लहे ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१९) : (१) होय. 
 

(२) व (३)  ासन ननणलय, हद.३ जानेवारी,२०१८ रोजीच्या सुधाररत वाळू/रेती ननगलती धोरणातील 
पररच्छेद-४ नुसार प्जल्हाधधकारी याींना राज्य  ासनाच्या जलसींपदा, जलसींधारण फकीं वा 
सावलजननक बाींधकाम ववभागाच्या लेखी मागणीनुसार प्रकल्पासाठी वाळूग् राखीव ठेवण्याची 
तरतूद करण्यात लली लहे. 
      कें द्र  ासनाच्या  पयालवरण, वन लणण जलवाय ु पररवतलन मींत्रालयाच्या हद.१५/१/२०१६ 
रोजीच्या अधधसूचनेनसुार ० ते ५ हेक््र के्षत्रातील वाळूग्ाींसाठी पयालवरण अनुमती 
प्जल्हास्तरीय पयालवरण सशमती याींच्यामािल त देण्याची तरतूद लहे. तथावप, सदर अधधसूचनसे 
मा.राषरीय हररत न्यायाधधकरणाने त्याींच्या हद.११/१२/२०१८ रोजीच्या लदे ान्वये नववन 
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अधधसूचना प्रशसध्द होईपयतं ननलींबबत केले लहे. त्यामुळे सवल वाळूग्ाींच्या पयालवरण मान्यतेच े
प्रस्ताव राज्यस्तरीय पयालवरण सशमतीसमोर सादर करणेबाबत हद.१५/१२/२०१८ रोजीच्या  ासन 
पत्रान्वये सवल प्जल्हाधधकारी याींना कळववण्यात लले लहे. त्यानुसार वाळू शललाव सन २०१८-
१९ साठी प्रस्ताववत वाळूग्ाींच्या पयालवरण मान्यतेच े प्रस्ताव राज्यस्तरीय पयालवरण 
सशमतीसमोर सादर करण्याची कायलवाही प्जल्हास्तरावर सुरु लहे. 
  

___________ 
  

नेवासा (जज.अहमदनगर) मतदारसांघातील रस्ते व पुलाांची िामे िरण्याबाबत 
  

(३९)  १३२१२१ (३०-११-२०१८).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय सावषजननि 
बाांधिाम (सावषजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नेवासा (प्ज.अहमदनगर) या मतदार सींघातील सावलजननक बाींधकाम ववभागाच्या 
अखत्यारीतील माका-श रसगाव रस्ता, घोडगेाव ग्रामीण रुग्णालय, वा्ािर येथील मोठ्या 
पुलाच ेकाम इत्यादी अनेक काम े२५१५ लेखाश र्ल, ग् ‘ब’ रस्ते दरुुस्ती अींतगलत  ्क त ेहदड 
वर्ालपासून मींजूर असून सदर काम ेअद्याप सुरु झाली नाही लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची काम ेसुरु करून तातडीने पूणल करण्याबाबत  ासनाने कोणती कायलवाही 
केली वा करण्यात येत लहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०२-२०१९) : (१) व (२)  हे खरे नाही. 
बहुताीं ी  कामाींच ेकायालरींभ लदे  देण्यात लले असनू कामे प्रगतीपथावर लहेत. सदर काम े
ननधीच्या उपलेब्धतेनुसार पूणल करण्याच े ननयोजन लहे.     
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

दारूववक्रीस प्रोत्साहन देणाऱ् या गडधचरोली जजल्ह्यातील वररष्ट्ठ पोसलस  
अधधिाऱ् याांवर िारवाई िरणेबाबत 

  

(४०)  १३२४४१ (०७-१२-२०१८).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली  प्जल्हयात दारुबींदी असूनही  प्जल्हा  पोशलस अधधक्षकाींच्या कायाललासमोर  
दारु ववकली जात असून  माहे ऑक््ोंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान केलेल्या कारवाईत 
सदर  दकुानात   मोठ्या प्रमाणात दारु पकडली गेली, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, त्या प्रकरणात अ्क झालेल्या मुलान े पोशलस अधीक्षक  कायाललयासमोरील 
गाईन नावाच्या महहलेकररता नहेमीच दारू लणून देतो हे साींगूनही त्या महहलेला अ्क 
करण्यात ललेली नाही, हे ही खरे लहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत मा. लोकप्रनतननधीींनी दोर्ीींवर कारवाईच े पत्र  देऊनही दोर्ीींकडून  
हनता शमळववण्याच्या उद्दे ाने कारवाई न करता  चुकीच ेउत्तर हदले जात,े हे खरे लहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणात  ासनाने चौक ी केली लहे काय, त्यानुसार दोर्ी असणाऱ या   
पोशलस अधधकाऱ याींसह सींबींधधत दारू ववके्रत्यावर  ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत लहे , 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०२-२०१९) : (१) व (२) सदर प्रकरणी दारुबींदी कायद्या अींतगलत 
हदनाींक ९/०८/२०१६ रोजी अप.क्र.६१६४/२०१६ तसेच हदनाींक १८/११/२०१६ रोजी 
अप.क्र.६३५६/२०१६ असे मुींबई दारु बींदी कायदा कलम ६५ (ई) अन्वये  दोन गुन्हे दाखल 
लहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर प्रकरणी चौक ी केलेली असून सदर चौक ीत कोणतेही पोलीस अधधकारी दोर्ी 
लढळून न लल्याने कारवाई करण्यात ललेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

सोलापूर जजल्ह्यासह राज्यातील शासिीय वसाहतीची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(४१)  १३२५३४ (३०-११-२०१८).   िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य) : सन्माननीय 
सावषजननि बाांधिाम (सावषजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) सोलापूर प्जल्हयासह राज्यातील इतर  ासकीय वसाहतीींची  वेळेवर देखभाल व दरुुस्ती 
होत नसल्यामुळे या  ासकीय वसाहतीींची   दरुवस्था झाली असल्यामुळे या वसाहतीत  राहत  
असलेले कमलचारी व त्याींच्या कु्ुींबाना  जीवाचा धोका पत्करून  राहावे  लागत असल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननद लनास लले, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौक ी करून राज्यातील दरुावस्था झालेल्या  ासकीय वसाहतीची 
दरुुस्ती करण्याबाबत  ासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
लवश्यकतेनुसार व ननधीच्या उपलब्धतेनुसार देखभाल दरुुस्तीची काम ेवेळो-वेळी हाती घेण्याींत 
येतात. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील औद्योधगि प्रसशक्षण िें द्रामधील ननदेशिाांची ररक्त असलेली पदे भरण्याबाबत 
 

(४२)  १३३०२६ (१०-१२-२०१८)  िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :  सन्माननीय 
िौशल्य वविास व उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 

(१) राज्यातील औद्योधगक प्रश क्षण कें द्र (लय्ीलय) मधील ननदे काींची सध्या ४ हजार  
४०० पदे ररक्त लहेत, हे खरे लहे काय, 
 

(२) असल्यास, सोलापूरमधील लय्ीलय मध्ये ५० ननदे काींच्या जागा ररक्त लहेत, हे ही 
खरे लहे काय, 
 

(३) असल्यास, यामुळे प्रश क्षणावर ववपरीत परीणाम होऊन ववद्याथ्यांचे नकुसान होत लहे, हे 
ही खरे लहे काय, 
 

(४) असल्यास, यामुळे  ासनाने ननणलय घेवून सदर ररक्त जागा भरण्याबाबत कोणती कायलवाही 
केली वा करण्यात येत लहे, 
 

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (२६-०२-२०१९) : (१) सद्य:प्स्थतीत राज्यामध्ये औद्योधगक 
प्रश क्षण सींस्थाींमधील श ल्प ननदे क, गणणत ननदे क, धचत्रकला ननदे क, गणणत व धचत्रकला 
ननदे क याींची ्कूण ६१६२ मींजूर पदे असून त्यापैकी ४३२७ पदे भरलेली व १८३५ पदे ररक्त 
लहेत. 
 

(२) औद्योधगक प्रश क्षण सींस्था, सोलापूर मध्ये ननयशमत वेतनशे्रणीतील ग्ननदे क, 
श ल्पननदे क, गणणत ननदे क व धचत्रकला ननदे काची ्कूण ६४ पदे मींजूर असून ४२ पदे 
भरलेली व २२ पदे ररक्त लहेत.  तसेच, कीं त्रा्ी तत्वावरील ग्ननदे क १ , श ल्पननदे क १३ 
व गणणत तथा धचत्रकला ननदे क १ अ ी ्कूण १५ पदे मींजूर असून त्यापैकी १ पद भरलेले 
लहे व १४ पदे ररक्त लहेत. 
 

(३) नाही, हे खरे नाही. 
      औद्योधगक प्रश क्षण सींस्था, सोलापूर मध्ये ग्ननदे क १, श ल्पननदे क १८, गणणत 
ननदे क २ व धचत्रकला ननदे क १ अ ी ्कूण २२ ननयशमत पदे व कीं त्रा्ी तत्वावरील 
ग्ननदे क १, श ल्पननदे क १२, गणणत तथा धचत्रकला ननदे क १ ्कूण १४ पदे अ ी ्कूण 
३६ ररक्त पदाींपैकी श ल्पननदे क (ठोक वेतनावर) १ पद, श ल्पननदे क (सेवावगालने)  ३ पदे व 
श ल्पननदे क (ताशसका तत्वावर) २६ पदे अ ी ्कूण ३० पदे भरण्यात ललेली लहे.  उवलररत 
६ पदे ररक्त लहेत.  पररणाम स्वरुप प्रश क्षणाथ्यांच े  ैक्षणणक नुकसान होणार नाही याची 
दक्षता घेण्याींत ललेली लहे. 
 

(४) व (५) ररक्त पदे भरण्याबाबतची जाहहरात हदनाींक २९.०८.२०१४ व हदनाींक १३.०९.२०१४ 
रोजी प्रशसध्द करण्यात लली होती.  सदर जाहहरातीच्या अनुर्ींगान ेमा. उच्च न्यायालय, मुींबई 
खींडपीठ औरींगाबाद  येथील रर् वपह् न क्रमाींक ११०५५/२०१६ बाबत हदनाींक २३.११.२०१६ चे 
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अींतररम लदे ान्वये श ल्पननदे क पदे वगळून इतर पदे भरण्याची प्रफक्रया पूणल झाली लहे.  
सदर रर् वपह् नचा अींनतम ननकाल हदनाींक २२.०८.२०१७ रोजी हदला असून सदर लदे ान्वये 
श ल्पननदे क पदाची जाहहरात रद्द केलेली लहे.  त्यामुळे श ल्प ननदे क पदाची पदभरती 
करता लली नाही. 
       ासनाने वळेोवेळी घातलेल्या ननबधंामुळे ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायलवाही करता 
ललेली नाही.  

___________ 
  

राज्य राखीव पोलीस दलातील िमषचाऱ्याांच्या राज्य पोलीस दलात बदली िरण्यािरीता 
 ववहहत अटी व शती मध्ये बदल िरण्याच्या मागणीबाबत 

 
(४३)  १३३०९१ (०६-१२-२०१८).   श्री.ननतेश राण े (िणिवली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  
 

(१) राज्य राखीव पोलीस दल ननयम १९५९ च्या ननयम ६८ व ६९ अन्वये राज्य राखीव पोलीस 
दलातून राज्य पोलीस दलात बदलीकररता सेवेच्या अ्ी व  ती ववहहत करण्यात लल्या असून 
त्यानुर्ींगान े  ासन पररपत्रक, गहृ ववभाग क्र. ्सलर्ि ०९००/ २२३६/ प्र.क्र.६६/ पोल.३ 
हदनाींफकत १०/९/२००१ अन्वये “ राज्य राखीव पोलीस दलामधील ज्या पोलीस कमलचाऱयाींची सेवा 
राज्य पोलीस दलामध्ये १० वर्ालहून जास्त झालेली लहे अस ेपोलीस कमलचारी अ ा बदलीस 
पात्र होतील” असा  ासनाने लदे  काढलेला लहे, हे खरे लहे काय, 
 

(२) असल्यास, राज्य राखीव पोलीस दलातील कमलचाऱयाींच्या राज्य पोलीस दलात बदली 
करण्याकरीता ववहहत अ्ी व  ती या ववर्यानुर्ींगाने गहृ ववभाग, म. ा.  ासन  ुद्धीपत्रक क्र. 
पी.्म.्न – ०३१४/ २०३ / प्र.क्र.६८ पोल. ५ ब. मींत्रालय हदनाींफकत २१ ऑक््ोबर, २०१६ 
अन्वये मळू  ासन पररपत्रक गहृ ववभाग, क्र. ्सलर्ि – ०९०० / २२३६ / प्र.क्र. ६६ / पोल 
– ३ हद. १९/९/२००१ मधील अनकु्रमाींक १ व २ सुधारणा करण्यात लली असून १० वर्ांऐवजी 
१५ वर्ालचा सेवाकाल बदलीस पात्र ठरतील असे लदेश त करण्यात लल्यान े राज्य राखीव 
पोलीस दलातील कमलचाऱयाींवर अन्याय होत असल्याने, राज्य राखीव पोलीस दलातून १५ वर् े
ऐवजी १० वर्ालन े प्जल्हा पोलीस दलात बदली होण्याबाबतच्या मागणीच े ्क ननवेदन मा. 
मुययमींत्री, मा. गहृराज्यमींत्री, प्रधान सधचव, गहृववभाग, महाराषर पोलीस महासींचालक, म. ा. 
लहदकड ेमहाराषर पोलीस बॉईज सींघ्नेमािल त माहे ऑगस््, २०१८ रोजी वा सुमारास सादर 
केले लहे, हे ही खरे लहे काय, 
 

(३) असल्यास, सदरहू मागणीबाबत  ासनाने कोणता ननणलय घेतला लहे व तद्नसुार  ासनान े
कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
 

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१९) : (१) होय,हे खरे लहे. 
(२) होय, हे खरे लहे. 
(३) व (४) राज्य राखीव पोलीस बलात अनुभवी पोलीस कमलचारी उपलब्ध रहावेत म्हणून 
बदलीबाबतची मयालदा १५ वर्ल केली लहे. याचा िायदा राज्य राखीव पोलीस बलाची 
कायलक्षमता वाढववण्यासाठी होणार लहे. ववश षठ  ाखेत भरती झालेल्या कमलचा-याने त्याच 
 ाखेत काम करणे अपेक्षीत लहे. स स्त्र पोलीस दलातून बदली करणे हह बाब पोलीसाींच े
कल्याण या सदरात मोडते. त्यामुळे  ासनान े ववचाराींती १० वर्ाल् वजी १५ वर्ाचंा सेवाकाल 
पूणल करणारे कमलचारी बदलीस पात्र ठरतील अस ेलदे  ननगलशमत केलेले लहेत. 
  

___________ 
  

पुणे शहरात नोिरी मागषदशषन सशत्रबराद्वारे तरुणाांची होणारी फसवणूि 
  

(४४)  १३३१०३ (१०-१२-२०१८).   श्री.जगदीश मुळीि (वडगाव शेरी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे  हरात स्वयींरोजगार हे नाव देऊन स्थाननक वतलमानपत्रात मोठ्या जाहहराती देऊन 
तरुणाींकडून नोंदणी  ुल्कच्या नावाखाली ऑनलाईन पद्धतीन े फकीं वा ऑिलाईन पद्धतीन े
तरुणाींकडून पसैे भरून घेतले जातात लणण मलुाखतीला बोलवतो म्हणून सींदे  (मॅसेज) 
पाठववले जातात पण सींबींधधत हठकाणी गेले असता तेथ ेकाहीही लढळून येत नसून लपली 
िसवणूक झाली लहे असे ननद लनास येत लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे  हरामध्ये अ ा िसवणूकीच्या फकती घ्ना झाल्या लहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत  ासनाने चौक ी केली लहे काय, त्यात काय लढळून लले  व 
तद्नुसार दोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात लली वा येत लहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) पुणे  हरात स्वयींरोजगार हे नाव देऊन 
स्थाननक वतलमानपत्रात मोठ्या जाहहराती देऊन तरुणाींकडून नोंदणी  ुल्कच्या नावाखाली 
ऑनलाईन पध्दतीन ेफकीं वा ऑिलाईन पध्दतीन ेतरुणाींकडून पैस ेभरुन घेतल्याबाबत बबबवेवाडी 
पोलीस स््े न येथ ेगुन्हा रप्ज. नीं.१३८/२०१८ भा. दीं. वव. कलम ४२० प्रमाणे दाखल करण्यात 
लला लहे. 
      दाखल गुन्हयातील िसवणूक झालेली रक्कम व लरोपी शमळून न लल्याने सदरचा 
गुन्हा कायम तपासावर असून अ वगल समरी मींजुरीसाठी मा.प्रथम वगल न्यायदींडाधधकारी 
याींचेकड ेअहवाल पाठववण्यात लला लहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
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जालना येथ ेमहहलेवर अत्याचार िरून पाच लाख रुपयात ववक्री िरण्याचा िेलेला प्रयत्न 
  

(४५)  १३३१२६ (१०-१२-२०१८).   श्री.सांदीपानराव भमुरे (पैठण) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना येथ े काम  शमळवून देण्याच्या नावाखाली महहलेला नेऊन ्का लॉजमध्ये 
नतच्यावर अत्याचार केल्यानींतर पाच लाख रुपयात ववक्री करण्याचा प्रयत्न करणा-या दोन 
जणाींना मुकुीं दवाडी पोशलसाींनी माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान अ्क केली लहे, 
हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी मुींकुदवाडी पोलीस ठाणे येथ ेगुन्हा नोंदववण्यात लला लहे, हे ही 
खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी  ासनान े सखोल चौक ी केली लहे काय, त्यात काय 
लढळून लले व तद्नुसार  ासन स्तरावर पुढे  कोणती कारवाई करण्यात लली वा येत लहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे लहे. 
(२) व (३) फियालदीन े हदलेल्या तक्रारीवरून मकुुीं दवाडी पोलीस ठाणे, औरींगाबाद येथ े गु.र.नीं. 
२९५/१८ भा.दीं.वव. कलम ३७६ (२) (N), ३७०, ५०६, ३४ प्रमाणे हदनाींक  ०२/१०/२०१८ रोजी 
लरोपीताींववरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात लला लहे. सदर गुन्हयातील लरोपी क्र. १ यास 
हदनाींक ०२/१०/२०१८ रोजी व लरोपी क्र. २ हहस हदनाींक २५/११/२०१८ रोजी अ्क करण्यात 
लली. सध्या दोन्ही लरोपी न्यायालयीन कोठडीत लहेत. सदर गुन्हयातील दोन्ही 
लरोपीताींववरूध्द मा. न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल केलेले असुन सदर प्रकरण सध्या 
न्यायप्रववषठ लहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी येथील भगवती बांदर येथील पत्तन िायाषलयाची झालेली दरुवस्था 
  

(४६)  १३३५५१ (११-१२-२०१८).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी येथील भगवती बींदर येथील पत्तन कायाललयाची अत्यींत दरुवस्था झालेली असून 
येथील कमलचा-याींना वपण्यासाठी पाणी, वीज, लहद सोयी-सुववधा उपलब्ध नसल्याच े तसेच 
इमारतीच्या णखडक्या, दरवाजे, िननलचर मोडकळीस लल्याच े  माहे सन े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननद लनास लले लहे, हे खरे लहे काय,  
(२) असल्यास, गत  चार वर्ालपासून उक्त कायाललयाच्या इमारतीची दयनीय अवस्था झाली 
असनूही दरुुस्तीकड ेप्र ासनाच ेदलुलक्ष होत लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी  ासनाने सखोल चौक ी केली लहे काय,त्यात काय लढळून 
लले व तद्नुसार  ासनान े कोणती कायलवाही केली लहे वा करण्यात  येत लहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ?  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) व (३) सद्यःप्स्थतीत पत्तन अशभयींता याींना  ासकीय जागा उपलब्ध नसल्याने हया 
इमारतीमध्ये पत्तन अशभयींता याींचे कायाललय कायलरत लहे. लवश्यकतेप्रमाण े पाहणी करुन 
दरुुस्तीचे काम हाती घेण्याचे ननदे   ासनान ेहदले लहेत. 
(४) प्रश्न उद्भभवत नाही.  

___________ 
  
नागपूर येथील एजक्सनो िॅवपटल िां पनीच्या सांचालिाांना एिा तरुणीने हदलेल्या धमिीबाबत 

  

(४७)  १३३७३८ (१०-१२-२०१८).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर, न्यू वमाल लेलऊ् ननवासी लर.्म.कृषणन या ्प्क्सनो कॅवप्ल नावाच्या 
कीं पनीच्या सींचालकाला पन्नास लाख रुपये द्या फकीं वा कीं पनीत डायरेक््र बनवा अन्यथा 
लैंधगक अत्याचार केल्याची तक्रार पोशलसाींत देईन अ ी धमकी ्का तरुणीने हदली असता 
नागपूर येथील अींबाझरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात लल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननद लनास लले लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू तरुणीन ेयालधी श्री.कृषणन याींना ब्लॅकमले करून रुपये २ लाख ३३ 
हजार घेतले लहेत, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौक ी करून दोर्ी तरुणीवर पुढे कोणती कारवाई करण्यात 
लली वा येत लहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०२-२०१९) : (१) हे खरे लहे. 
(२) हे खरे लहे. 
(३) फियालदी लर. ्म. कृषणन याींच्या तक्रारीवरुन लरोपी तरुणीन ेखोट्या केस मध्ये िसवेण 
व बदनामी करुन कीं पनी बरबाद करेल अ ी धमकी देऊन रु.२ लाख ३३ हजार घेतल्या 
प्रकरणी हदनाींक ३०/७/२०१८ रोजी अप.क्र.१७३/१८ कलम ३८३, ३८५ भादवव नुसार गुन्हा दाखल 
करण्यात लला लहे. 
    गुन्हा तपासावर लहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

धामणगाांव (ता.िोपरगाांव, जज.अहमदनगर) प्रादेसशि पाणीपुरवठा  
योजनेच ेिाम प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

  

(४८)  १३३८४२ (२९-१२-२०१८).   श्रीमती स्नेहलता िोल्हे (िोपरगाव) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  धामणगाींव (ता.कोपरगाींव, प्ज.अहमदनगर) प्रादेश क पाणीपुरवठा योजनेच ेकाम मागील 
अनेक वर्ालपासनू प्रलींबबत लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी  ासनाने चौक ी केली लहे काय, चौक ीत काय लढळून लले व 
त्यानुसार सदर पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूणल करणेबाबत कोणती कायलवाही केली वा 
करण्यात येत लहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१३-०२-२०१९) : (१)  होय, 
(२)  व (३) धामणगाींव प्रादेश क पाणी पुरवठा  योजनचेी ७५ % काम े पूणल झाली लहेत. 
योजना पुनलसुधाररत करणे लवश्यक असल्यान े योजनेची अींदाजपत्रके व लराखड े तयार 
करण्याची कायलवाही सुरु लहे.   
  

___________ 
  

िणेरी (ता.पन्हाळा, जज.िोल्हापूर) येथील नळ पाणी पुरवठा योजनचे्या  
ननववदा प्रकक्रयेत झालेला गैरव्यवहार 

  

(४९)  १३३८७१ (२९-१२-२०१८).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कणेरी (ता.पन्हाळा, प्ज.कोल्हापूर) येथील राषरीय ग्रामीण पेयजल योजनेंतगलत मींजूर नळ 
पाणी पुरवठा योजनेच्या मींजूर कामाची ननववदा प्रफक्रया प्जल्हा पररर्द कोल्हापूर याींचेमािल त 
करण्यात येत असून काही ठेकेदाराींनी ननववदा सादर केल्या लहेत, हे ही खरे लहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर ननववदा प्रफक्रयेत मोठ्या प्रमाणात अननयशमतता झाली असून अपात्र 
असणाऱया ठेकेदाराींच्या ननववदा पात्र केल्या असल्याच्या अनेक तक्रारी सींबींधधत कायाललयाकड े
प्रानत झाल्या लहेत, हे खरे लहे काय, 
(३)  असल्यास, सदर तक्रारीींवर सींबींधधत कायाललयाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात येत 
नसल्याने सदर ननववदा प्रफक्रयेस स्थधगती देवून ननववदा प्रफक्रयेची चौक ी होणे तसेच याींस 
जबाबदार असणाऱया अधधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत  ासनान ेकोणती कायलवाही केली वा 
करण्यात येत लहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (११-०२-२०१९) : (१) होय. परींतु मौ.कणेरी (ता.पन्हाळा, प्ज.कोल्हापूर) 
पाणी पुरवठा योजनेची ननववदा प्रफक्रया  मुययमींत्री ग्रामीण पेयजल कायलक्रमाींतगलत करण्यात 
लली लहे.  
(२)  होय. याबाबत केवळ श्री.सत्यजीत पा्ील, ववधानसभा सदस्य याींनी हदनाींक २२.१०.२०१८ 
रोजी लेखी तक्रार केली लहे. 
(३) मौ.कणेरी पाणी पुरवठा योजनेची ननववदा हद.११.०९.२०१८ रोजी प्रशसध्द करण्यात लली 
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होती. सदर ई-ननवदा प्रफक्रयेत ५ मक्तेदाराींनी भाग घेतला होता परींत ु ४ मक्तेदाराींकडून 
कामाच्या अनुभवाबाबत कागदपत्राची पुतलता न झाल्याने ते पात्र ठरले नाहीत. त्यामुळे ननववदा 
प्रफक्रया रद्द करण्यात लली व हद.२९.११.२०१८ रोजी िेर ननववदा प्रशसध्द करण्यात लली. 
त्यामध्ये ६  मक्तेदाराींनी भाग घेतला असून ननववदा प्रफक्रया पूणल करुन अींदाजपत्रकीय दरापेक्षा 
१० ्क्के कमी दराची श्री.युवराज रसाळ याींची ननववदा मींजूर करण्यात लली लहे. सदर 
ननववदा प्रफक्रयेत कोणत्याही प्रकारची अननयशमतता झालेली नाही. त्यामुळे कारवाई करण्याचा 
प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

खेड तालुक्याच्या (जज.पुणे) हद्दीमधे झालेल्या खनुाांच्या घटनाांचा  
अद्याप तपास लागला नसल्याबाबत 

  

(५०)  १३४११९ (०६-१२-२०१८).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेड (प्ज.पुणे) तालुक्यामध े सन २०१० ते सन २०१८ दरम्यान मोठ्या प्रमाणात खून, 
बलात्कार,घरिोड्या, जबरी चोऱया,जुगार ,म्का याींच ेप्रमाण वाढले लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, वाढलेल्या या घ्नाींमध े हदनाींक ७ जलु,ै २०१७ रोजी वा त्या सुमारास 
खराबवाडी येथ ेझालेली महहलेची हत्या, माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान  पाळू 
येथील श्रीमती सीताबाई तुकाराम गावड ेयाींची झालेली हत्या , हदनाींक ९ डडसेंबर, २०१७ रोजी 
वा त्या समुारस  महाळुींगे येथे दरोड्यात झालेल्या व्यक्तीची हत्या , हदनाींक ४ डडसेंबर, २०१७ 
रोजी वा त्या समुारास धामणे येथील युवतीची झालेली ननघुलण हत्या  तसेच सन २०१० साली 
धचींचो ी येथील धचमूरडीची झालेली ननघुलण हत्या अ ा या खूनाच्या प्रकरणाींचा तपास पुणल 
करण्यास पोलीस प्र ासनास अद्यापही य  लले नाही, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, सदर खुणाींचा तपास करण्यासाठी स्थाननक पोलीस प्र ासनाने कोणती 
ननणलयात्मक कायलवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०२-२०१९) : (१) खेड (प्ज.पुणे) तालुक्यातील खेड, चाकण, लळींदी या 
पोलीस ठाण्यात खून, बलात्कार, घरिोडी, जबरी चोऱया जुगार अींगलत सन २०१० ते नोव्हेंबर 
२०१८ दरम्यान दाखल गुन्हे, उघड गुन्हे याींची माहहती खालीलप्रमाणे. 
 

 खून बलात्िार घरफोडी जबरी चोरी जुगार मटिा 
दाखल १७५ १३७ ६०१ १३६ २९१ 
उघड १४३ १३५ ७४ १०७ २९१ 
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(२) व ३) हदनाींक ७ जुलै २०१७ रोजी मौजे खराबवाडी गावच्या हद्दीत झालेल्या महहलेच्या 
हत्येबाबत चाकण पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र.६३४/१७ भादींवव ३०२ अन्वये गुन्हा दाखल लहे. 
गुन्हा तपासावर लहे. 
      हदनाींक १०/१०/२०१७ रोजी पाळू गावाच ेहद्दीत श्रीमती सीताबाई तकुाराम गावड ेयाींच्या 
खुनाबाबत चाकण पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र.१०२७/२०१७ भादींवव कलम ३०२, ३०७ अन्वये गुन्हा 
दाखल लहे. गुन्हा तपासावर लहे. 
      हदनाींक ९/१२/२०१७ रोजी महाळुींगे गावच े हद्दीत श वाजी गुलाबराव श वळे याींचा 
घरिोडी दरम्यान खून करण्यात लला. यासींदभालत अज्ञात व्यक्ती ववरुध्द चाकण पोलीस ठाणे 
येथे गु.र.क्र.१२४६/२०१७ भादींवव कलम ४५७, ३८०, ४६० अन्वये गुन्हा दाखल लहे. गुन्हा 
तपासावर लहे. 
      हदनाींक १/१२/२०१७ रोजी मौजे धामणे येथील युवतीच्या खनूाबाबत चाकण पोलीस ठाण े
येथे गु.र.क्र.१२१८/२०१७ भादींवव कलम ३६३, ३०२, २०१, ३७६(१) (ड) सह पॉस्को कायदा कलम 
४, ६ प्रमाणे गुन्हा दाखल लहे. गुन्हा तपासावर लहे. 
      हदनाींक १६/०५/२०१० रोजी धचींचो ी येथील धचमूरडीच्या हत्येप्रकरणी चाकण पोलीस 
स््े न येथे गु. र.क्र.१३३/२०१० भा. दीं. वव. कलम ३०२, २०१ प्रमाणे गुन्हा दाखल लहे. सदर 
गुन्हयाचा तपास गुन्हे अन्वेर्ण ववभागामािल त सुरु लहे.     
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचव (िायषभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवल सवल प्रफक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण:  ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


