
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४६३ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

घनसावांगी व अांबड (जि.िालना) तालुक्यातील महा-ई-सेवा िें द्र व सांग्राम  
िक्ाांची सांख्या िमी असल्याबाबत 

  

(१)  ४८५८८ (२०-०४-२०१६).   श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घनसावींगी व अींबड (जि.िालना) तालकु्यातील महा-ई-सेवा कें द्र व सींग्राम कक्ष कमी 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) महा-ई-सेवा कें द्राची सींग्राम कक्षाची सींख्या कमी असल्यामळेु तेथील नागरीकाींना ब-याच 
अडचणीींना समोरे िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महा-ई-सेवा कें द्र व सींग्राम कक्षाची सींख्या वाढववण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०८-२०१८) :(१) हे खरे नाही. घनसावींगी येथे १३७ व अींबड येथे १४१ 
महा-ई सेवा कें द्र कायायन्वीत आहेत. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
  

िोंडाण ेधरण प्रिल्पात (जि.रायगड) अधधिारी व िां त्राटदाराांनी िेलेल्या गैरव्यवहारबाबत 
  

(२)  ६५६१८ (१६-०१-२०१७).   डॉ.मममलांद मान े (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोंडाण े धरण प्रकल्पातील (जि.रायगड) अधधकाऱयाींच्या सींगनमताने एएफ कन््रक्शन 
कीं पनीस अ्ी शतीची पुतयता न करता काम देण्यात आल्यान े सींबींधीत अधधकाऱयासह एएफ 
इीं्रप्राइिेस कीं पनीच्या ठेकेदारावर कोपरी पोलीस ठाण्यात गैरव्यवहाराचे गुन्हे दाखल करण्यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २७१ को्ीीं रुपयाींच्या कामामध्ये तत्कालीन काययकारी सींचालक श्री. डी.पी. 
शशके, बा.भा. पा्ील, आर.डी. शशींदे, प्र.भा, सोनवण,े अ.पा. साळुींके, रा.च. ररठे, व एएफ 
इीं्रप्राइिेस चे ननसार खत्री हे दोषी आढळल्याने त्याींच्यावर  माहे सप् े्ंबर ते ऑक््ोबर या 
काळामध्ये  गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१८) : (१) व (२) होय. 
      १) देवेंद्र परशुराम शशके, तत्कालीन काययकारी सींचालक कोकण पा्बींधारे ववकास 
महामींडळ, ठाणे २) बाळासाहेब भाऊसाहेब पा्ील तत्कालीन मखु्य अशभयींता िलसींपदा ववभाग, 
कोकण प्रदेश, मुींबई ३) प्रल्हाद भ्ु सोनावणे, तत्कालीन मुख्य अधीक्षक अशभयींता, ठाण े
पा्बींधारे मींडळ ठाण े ४) रामचींद्र दगडु शशींदे, तत्कालीन अधीक्षक अशभयींता, ठाणे पा्बींधारे 
मींडळ ठाणे ५) आनींदा साळुींख,े तात्कालीन अधीक्षक अशभयींता, ठाणे, ववभाग कोलाड ६) श्री. 
रािेश चींद्रकाींत ररठे, तत्कालीन सहायक अशभयींता, शे्रणी-१, काययकारी अशभयींता (अनतररक्त 
काययभार) रायगड पा्बींधारे ववभाग कोलाड, रायगड ७) ननसार फतेह मोहम्मद खत्री, ठेकेदार 
याींचेववरूध्द कोपरी पो.््े.कॉ.गु.र.नीं. ८१/२०१६ भा.द.वव.सीं.क.४२०, १२० (ब), १०९, भ्रष्ाचार 
प्रनतबींध अधधननयमातील, १३(१) (सी) (डी) सह १३(२) हा गुन्हा ददनाींक ०३.०९.२०१६ रोिी 
दाखल केला आहे. 
(३) व (४) आरोपीववरूध्द ददनाींक ११.०९.२०१७ रोिी मा.ववशेष न्यायालय, ठाणे येथ े
दोषारोपपत्र दाखल करण्याींत आले असून त्याचा ्पेशल केस नींबर ३६/२०१७ आहे. सदर गुन्हा 
मा. न्यायालयात न्यायप्रववषठ आहे. 
ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर जिल््यात अवैध  दारुववक्री मोठ्या प्रमाणात सुरु असल्याबाबत 
  

(३)  ७८७३७ (२१-०४-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल्हयात दारुबींदीनींतरही अवैध दारुववक्री मोठ्या प्रमाणात सुरु असल्याच ेनकुतेच 
माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अवैध दारु ववक्रीमध्ये पोलीस ववभागातीलच काही कमयचारी दारु त्करीत 
सक्रक्रय असून माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये एका पोलीस कमयचा-याला ्थाननक गुन्हे शाखेच्या 
पथकान ेदारुसाठ्यासह अ्क केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
आहे, त्यानसुार दारुबींदीनींतरही अवैध दारुववक्रीवर प्रनतबींध घालणे तसेच अ्क केलेल्या पोलीस 
कमयचा-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
      चींद्रपूर जिल््यात ददनाींक १ एवप्रल २०१५ पासून दारुबींदी लागू करण्यात आली आहे. 
गोपनीय अहवालानसुार वारींवार पोलीसाींमाफय त खाली दशयववल्या प्रमाणे काययवाही करण्यात 
आलेली आहे. 

सन एकूण 
केसेस 

अ्क आरोपी िप्त माल कलम ९३ 
मदाका 

कलम ५६ 
मुपोका 

एमपीडीए 

२०१४ २०९४ 
 

२२४६ ४३३८२२६ ५४२ ९४ -- 

२०१५ ५४८७ ६८८४ ८९९४६४९८ ६०६ २९ -- 
२०१६ ६९४० ७२६१ १४४६४६२५४ ८९९ २४ २३ 

३० एवप्रल, 
२०१७ पयतं 

२६४८ २७१४ ६८६४७७४० २४८ ३ १ 

एकूण १७१६९ १९०७५ ३०७५७८७१८ २२९५ १५० २४ 
(२) हे खरे आहे. 
     ददनाींक ९/१/२०१७ रोिी पोउनन, ्थाननक गुन्हे शाखा, हे पो.््े. रामनगर हद्दीत 
पेरोशलींग करीत असताींना गोपनीय सुत्राकडून शमळालेल्या मादहतीच्या आधारे प्राजव्हशन रेड 
कामी पोलीस ््ाफच्या मदतीने जिल्हा वाहतुक ननयींत्रण शाखा चींद्रपूर कायायलयािवळ 
नाकेबींदी केली असता नाकेबींदी दरम्यान दोन आरोपीींिवळ एकूण ४,०७,८०० रुपयाचा दारुसाठा 
शमळून आला. त्यापैकी एक आरोपी पोलीस ववभागात नापोशश या पदावर पो. ््े. दगुायपूर येथ े
तैनात असून सींलग्न पोलीस मुख्यालय, चींद्रपूर येथे काययरत आहे. 
(३) सदर प्रकरणी आरोपीस दद.९/१/२०१७ रोिी अ्क करुन १ ददवसाचा एमसीआर प्राप्त 
करुन सवव्तर ववचारपूस करुन एमसीआर मींिुर झाल्यान ेत्यास एमसीआर वर पाठववण्यात 
आले आहे. आरोपीचा मा.न्यायालयाने दद.२४/२/२०१७ रोिी िामीन मींिूर केला आहे. आरोपी 
ववरुध्द भरपूर पूरावा शमळून आल्याने पडताळणी अींती आरोपी ववरुध्द दोषारोपपत्र क्र.१०८/१७, 
ददनाींक ९/३/२०१७ अन्वये क्रक्र. के.नीं. १३४२/१७ तयार केले आहे. प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
     पोलीस अधीक्षक, चींद्रपूर, याींचे आदेश ददनाींक १०/१/२०१७ अन्वये   सदर आरोपी ववरुध्द 
मुींबई पोलीस शशक्षा व अपील १९५६ मधील ननयम ३ (अ) (२) या अधधकाराचा वापर करुन 
ननलींबबत करण्यात आले असून त्याच्या ववरुध्द ववभागीय चौकशीची काययवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
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 अणुशक्तीनगर (मुांबई) येथ ेहोत असलेले अनधधिृत पाकििं ग  
  

(४)  ७९३१६ (१३-०४-२०१७).   श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(वडाळा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वर्ाा गायिवाड 
(धारावी) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील अणुशक्तीनगर ववधानसभा काययके्षत्रात मोठ्या प्रमाणात अनधधकृत पाक्रकंग वाढत 
असून खािगी बसेस तसेच ज्वलींतशील केशमकल्सने भरलेले ॅ्ंकसय र्त्याच्या दतुफाय उभ े
राहत असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अनधधकृत पाक्रकंगमळेु वाहतूक कोंडी होऊन ववदयाथी, िेषठ 
नागररक, मदहला, कामगार इत्यादीींना अनके गैरसोयीनाीं सामोरे िाव ेलागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय,  
(३) असल्यास, यासींदभायत ्थाननक लोकप्रनतननधधींनी सातत्यान ेसींबींधधत ववभागाशी पत्रव्यवहार 
करूनही अदयाप कोणतीच काययवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(५) असल्यास, तदनुसार उक्त अनधधकृत पाक्रकंग ह्ववण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     रॉम्ब े वाहतूक ववभागाच्या हद्दीत गडकरी खाण, शींकर देऊळ, आशशष िींक्शन या 
दठकाणी अनधधकृत पाक्रकंग होऊ नये याकरीता दोन शशफ््मध्ये प्रत्येक िींक्शनवर वदयळीच्या 
दठकाणी अींमलदाराींची नमेणूक करुन योग्य ती काययवाही केली िात.े तसेच बब.पी.सी.एल. 
कीं पनीकडून पुरववण्याींत आलेल्या रॅक्रफक वाडयनमाफय त वाहतूकीच े ननयींत्रण व ननयमन सुरळीत 
केले िाते. सवयसामान्य नागरीकाींना कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घेतली िाते. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) सन २०१७ मध्ये एकूण ४,३८६ अविड वाहनाींवर मो्ार वाहन कायदा व 
ननयमान्वये कारवाई करण्याींत आली आहे, तर माहे िानेवारी ते मे, २०१८ अखेरपयतं एकूण 
३,१९३ अविड वाहनाींवर कारवाई करण्याींत आली आहे. मैत्रीपाकय  व इतर दठकाणी अवैध प्रवाशी 
वाहतूक करणाऱया एकूण १७ खािगी बसेसवर कारवाई करण्याींत आली असून सदरची कारवाई 
सतत सुरु आहे.  त्याचप्रमाणे ७३ खािगी रॅव्हल्स बसेसवर नो पाक्रकंग / डबल पाक्रकंग केले 
म्हणून कारवाई करण्याींत आली आहे. वाहतकु कोंडी करणाऱया एकूण ६ अविड वाहनाींवरील 
चालकाींवर आरसीएफ पोलीस ठाणे येथ ेगु.र.क्र. १६१/२०१७, कलम २८३, ३४ भा.दीं.वव. अन्वये 
गुन्हा नोंद करण्याींत आला आहे.                       
     सह पोलीस आयुक्त (वाहतकू), मुींबई याींनी ददनाींक १९.०९.२०१७ रोिी तेल कीं पन्याींच्या 
पदाधधकाऱयाींची बैठक घेऊन त्याींच्या वाहनाींमळेु वाहतुकीसींबींधीत ननमायण होणाऱया सम्याींबाबत 
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चचाय केली. तसेच ददनाींक ०९.१०.२०१७ रोिी ्थाननक लोकप्रनतननधी याींचेसह तेल कीं पन्याींच्या 
पदाधधकाऱयाींची बैठक घेण्याींत आली.   वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून अविड वाहनाींच्या 
चालकाींना ्ँकर भरण्यासाठी त्याींचा नींबर केव्हा येईल हे समिण्यासाठी व येणाऱया वाहनाींची / 
चालकाींची कागदपत्र े तपासण्यासाठी आधुननक तींत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या सूचना तेल 
कीं पन्याींच्या प्रनतननधीींना देण्याींत आलेल्या आहेत.  
     िड वाहनाींकरीता एम/पुवय महानगरपाशलका वॉडायतील भखुींडाींचा वाहनतळ म्हणून 
ववकसीत करण्यासाठी सींबींधीत यींत्रणाींशी / प्राधधकरणाींशी पत्रव्यवहार करण्याींत आलेला आहे.   
या प्रश्नावर प्रायोधगक तत्वावर उपाययोिना म्हणून रॉम्ब ेवाहतकू ववभाग हद्दीतील दहा र्ते 
िड वाहनाींना प्रनतबींधीत करण्याींत आले असून पाच र्त्याींवर र्त्याच्या एका बािसू पाक्रकंग 
करीता परवानगी ददलेली आहे. त्यासाठी ददनाींक २३.१०.२०१७ रोिी अधधसूचना ननगयमीत 
करण्याींत आलेली आहे. 
     बी.पी.सी.एल. व एच.पी.सी.एल. कीं पनीची मालवाहू वाहनाींकरीता ्थाननक बबल्डरच्या 
ताब्यात असलेल्या िशमनीवर पाक्रकंग लॉ् तयार करण्याबाबत चचाय सुरु आहे.  सदरची चचाय 
सफल झाल्यास पाक्रकंगची सम्या सींपुष्ात येणार आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
वन्नाक्राय या ‘रॅन्समवेअर’ व्हायरसने भारतासह अनेि देशाांच्या सांगणिावर हल्ला िेल्याबाबत 
  

(५)  ८९०४९ (१२-०९-२०१७).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भारतासह सुमारे १०० देशाच्या ७५ हिार सींगणकावर वन्नाक्राय या ‘रॅन्समवेअर’ 
व्हायरसने हल्ला करण्याची घ्ना ददनाींक १२ म,े २०१७ रोिी वा त्यासुमारास घडली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या सायबर हल्ल्याचा पररणाम राज्याच्या सुरक्षा व्यव्थेवर कशाप्रकारे झाला 
आहे व त्यानुसार शासनाने कोणती काययवाही वा प्रनतबींधात्मक उपयोिना केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२) सदर सायबर हल्ल्याींच्या दरम्यान सुरक्षीच े उपाय योिना ननजश्चत केल्यामळेु राज्य 
शासनाच्या कायायलयावर सायबर सुरक्षा व्यव्थेवर पररणाम झाला नाही. राज्याने अशाप्रकारच े
सायबर हल्ल्यापासनु सुरक्षक्षत ठेवण्याकररता सायबरसले यींत्रणा राबववली असून अशा हल्ल्याींचा 
आधीच सुरके्षचे उपाययोिनाबाबत अग्रीम सूचना देण्यात येत आहेत. 
उदा. Malicious IP/Domain Block करणे, ववशशष् प्रकारचे Attachments Block करणे 
(उदा), सायबर सेलबाबत िाणीव-िागतृी इ. उपाय योिनाचा समावशे आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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म्हाडाच्या मुांबई इमारत दरुुस्ती व पुनारचना मांडळामाफिं त िरण्यात आलेल्या मुांबईतील 
सव्हेक्णात ९ उपिर प्राप्त इमारती अततधोिादायि असल्याबाबत 

  

(६)  ९००८१ (०४-०९-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय गहृतनमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म्हाडाच्या मुींबई इमारत दरुु्ती व पुनयरचना मींडळामाफंत पावसाळयापूवी करण्यात 
आलेल्या सव्हेक्षणात मुींबईतील ९ उपकर प्राप्त इमारती अनतधोकादायक असल्याच े माहे म,े 
२०१७ च्या पदहल् या आठवड्यात वा त्या दरम्यान आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू ९ इमारती कोणत्या आहेत तसचे सदर इमारतीींतील रदहवाशाींची 
शासनाने पयाययी व्यव्था केली आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२८-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२) (अ) मुींबई इमारत दरुू्ती व पुनरयचना मींडळामाफय त सन २०१७ च्या पावसाळापूवय 
सवेक्षणात ज्या ९ उपकरप्राप्त इमारती अनतधोकादायक असल्याच ेआढळून आलेल्या आहेत 
त्या पुढीलप्रमाणे आहेत:-  
१. इमारत क्र. १४४ एम िी रोड (ए्प्लेनेड मेंशन) अ-११६३ 
२. इमारत क्र.४४-४६ काझी ज्र्/९०-९४-१०२,म्िीद ज्र्,  
३. इमारत क्र.१०१-१११, बारा इमाम रोड,  
४. इमारत क्र.१७४-१९०, १२५-१३३, के.एम.शमाय मागय, मुींबई-०२, (गोपाळ ननवास),  
५. इमारत क्र.३०-३२,२ री सुतारगल्ली,  
६. ३९, चौपा्ी सी फेस 
७. इमारत क्र.२०८-२२०, काझी सय्यद ्री् 
८. इमारत क्र.५५-५७, नागदेवी क्रास लेन 
९. ४६-५०, लकी मेंशन, क्लेअर रोड, भायखळा  
     वरील नऊ धोकादायक इमारतीतील २४७ (ननवासी)+ २५३ (अननवासी)= अस ेएकुण ५०० 
भाडकेरू/रदहवाशाींपैकी ४५ भाडकेरू/रदहवाशी याींना सींक्रमण शशबीरात ्थलाींतरीत करण्यात आले 
आहे. तसेच १४५ भाडकेरू/रदहवाशाींनी त्याींची पयाययी व्यव्था ्वत:च केली आहे. सदर 
अनतधोकादायक इमारतीमधील भाडकेरू/रदहवाशी याींना आवश्यकतेनसुार मींडळातफे िागा खाली 
करण्याच्या नो्ीसा देण्यात आलेल्या असून त्याींचे गाळे खाली करून घेण्याची काययवाही सुरु 
आहे. 
     या धोकादायक नऊ इमारतीींच्या धोकादायक भागाींना ्ेकु लावणे, धोकादायक भाग 
पाडण,े इ. काययवाही करण्यात आली असुन आवश्यकतेनसुार इमारतीींच्या दरुू्तीची काययवाही 
करण्यात येत आहे. तसेच नऊ धोकादायक इमारतीींपैकी ४ इमारती पूणयत: ररक्त करून 
घेतल्या आहेत. 
(ब) मुींबई इमारत दरुू्ती व पुनरयचना मींडळामाफय त सन २०१८ च्या पावसाळापूवय सवेक्षणात 
खालील ७ उपकरप्राप्त इमारती अनतधोकादायक असल्याचे आढळून आलेल्या आहेत :-  
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१. इमारत क्र. १४४ एम िी रोड (ए्प्लेनेड मेंशन) अ-११६३ 
२. इमारत क्र.२०८-२२० काझी सय्यद ज्र्,  
३. इमारत क्र.१०१-१११, बारा इमाम रोड,  
४. इमारत क्र.३०-३२,२ री सुतारगल्ली,  
५. इमारत क्रीं . ६९-८१, खेतवाडी, ३ री गल्ली, गणेश भुवन 
६. ३९, चौपा्ी सी फेस 
७. ४६-५०, लकी मेंशन, क्लेअर रोड, भायखळा  
     वरील सात धोकादायक इमारतीमध्ये मागील वषी अनतधोकादायक िाहीर केलेल्या ६ 
इमारतीींचा समावशे आहे. या अनतधोकादायक इमारतीींमध्ये २१४ (ननवासी) + १८९ (अननवासी) 
= असे एकुण ४०३ भाडकेरू / रदहवाशी आहेत. या इमारतीींपकैी १ इमारतीस पुनववयकासासाठी 
ना हरकत प्रमाणपत्र ददलेले आहे. १११  भाडकेरू / रदहवाशाींनी त्याींची इतरत्र पयाययी व्यव्था 
्वत:च केली आहे. आतापयतं २ भाडकेरू / रदहवाशी याींना सींक्रमण शशबीरात ्थलाींतरीत 
करण्यात आले आहे. तसेच उवयरीत  अनतधोकादायक इमारतीमधील भाडकेरू/ रदहवाशी याींना 
आवश्यकतेनुसार मींडळातफे िागा खाली करण्याच्या नो्ीसा देण्यात येतील व त्याींची पयाययी 
व्यव्था सींक्रमण शशबबरात करण्याची काययवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

शासकिय सेवेतील २७१ िमाचाऱयाांच्या तनलांबनाबाबत 
  

(७)  ९६२४० (०६-०१-२०१८).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्ण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर शासनातील शासक्रकय सेवेतील २७१ कमयचाऱयाींच्या ननलींबनाचा प्र्ताव शासनाकड े
प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) नागपूर ववभागातील लाचलुचपत ववभागाच्या पररके्षत्रानुसार ननलींबबत न करण्यात आलेल्या 
अधधकाऱयाींची सवायधधक सींख्या नागपूर पररके्षत्रात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दोषी अधधका-याींच्या ननलींबनाबाबत शासनाने अदयापपयतं कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१८) : (१) राज्यातील ववववध पररके्षत्रातील सापळा प्रकरणात 
कारवाई करण्यात आलेल्या एकुण २५१ लोकसेवकाींना ननलींबबत करण्यात आलेले नाही. याबाबत 
कारवाई करण्याची िबाबदारी सींबींधीत ववभागाची आहे. तसेच काही लोकसेवकाची त्या 
ववभागाकडून बदली करण्यात आलेली आहे. मा.मुख्य सधचव याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक 
०५.०१.२०१८ रोिी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये सापळा कारवाई मध्ये सापडलेल्या 
लोकसेवकास तात्काळ ननलींबीत करण्याच्या सुचना सवय ववभागाींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
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(२), नागपुर पररके्षत्रात २१ लोकसेवकास ननलींबीत करण्यात आलेले नाही. त्याींच्यावर सींबधीत 
ववभागाने कारवाई केली आहे. 
(३) व (४) राज्यातील सापळा प्रकरणामध्ये अडकलेल्या कोणत्याही लोकसेवकास िनतेत 
चाींगला सींदेश िाण्याचा दृष्ीन े तात्काळ ननलींबबत करण्यात यावे, अश्या सुचना ददनाींक 
०५.०१.२०१८ रोिी मा.मखु्य सधचव, याींच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या 
बैठकीमध्ये सवय ववभागाींना देण्यात आलेल्या आहेत. 

___________ 
  

पोलीस दलातील िमाचा-याांच्या पदोन्नतीसाठी पोलीस मॅन्युअल  
प्रमाणे दरवर्ी पररक्ा घेण्याबाबत 

  

(८)  ९६७०३ (०६-०१-२०१८).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), श्री.उदेमसांग पाडवी (शहादा) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पोलीस दलात काययरत असलेल्या पोलीस कमयचा-याींच्या पदोन्नतीसाठी सन १९९५ पासुन 
ते २०१६ पयतं सुमारे २१ वषायत केवळ सन २००२ व सन २०१३ मध्ये खात्यामाफंत पररक्षा 
घेण्यात आलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पोलीस मॅन्युअल प्रमाणे दरवषी पररक्षा घेवून पदोन्नती देण्याची तरतूद 
असतानाही काययवाही न होण्याची सवयसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, पोलीस मॅन्यअुलची अींमलबिावणी करण्यासाठी शासनान ेकोणती  काययवाही  
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१) होय, सन २०००,सन २००२ व सन २०१३ मध्ये 
ववभागीय अहयता पररक्षा घेण्यात आल्या आहेत. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३), (४) व (५) पोलीस ववभागातील पोलीस उप ननररक्षकाींची एकूण ९६८७ पदे मींिूर आहेत.  
त्यापैकी २४२२ पदे ्थानापन्न (अहयता) (२५%) कोट्यातील आहे. सदरची ररक्त 
(सेवाननवतृ्तीन/ेअन्य कारणाने) होणारी पदे ही ववभागीय अहयता पररक्षा घेऊन भरली िातात. 
पररके्षत उत्तीणय होणाऱया सवयच उमेदवाराींना पोलीस उप ननररक्षक पदावर सामावून घेणे शक्य 
नाही. त्यामळेु सन २००१ ते २०१२ पयतं वषयननहाय ररक्त होणाऱया पोलीस उप ननरीक्षक 
पदाींवर पदोन्नती देण्यात आली आहे. 
     शासनाच्या दद.२९/६/२०१३ मधील तरतुदीींनुसार सन २०१३ मध्ये ववभागीय अहयता पररक्षा 
आयोजित करण्यात आली होती. सदर पररके्षत उत्तीणय झालेल्या पोलीस शशपाई भरती 
ददनाींकाच्या सेवािेषठतेनुसार पदोन्नतीच्या ररक्त पदावर माहे ऑक््ोबर, २०१३ व िुल,ै२०१४ 
या कालावधीत एकूण १९०७ उमेदवाराींना पोलीस उप ननरीक्षक पदावर पदोन्नती देण्यात आली 
होती. सदर पररके्षववरुध्द काही उमेदवाराींनी मा.महाराषर प्रशासकीय न्यायाधधकरण, मुींबई येथ े
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मूळ अिय क्र.७६७/१३ व २८४/१४ दाखल केले असून, त्यामधील उमेदवार प्रदीप मुरलीधर 
सोनवणे याींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे रर् याधचका दाखल होती. त्यास अनसुरुन 
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी दद.१२/१/२०१५ च्या अींतररम आदेशाींनुसार Status-quo (िैसे 
थे) चे आदेश ददले होत.े शासनाने देखील मा. न्यायाधधकरण याींच्या आदेशाववरुध्द याधचका 
क्र.४०७८/२०१५ मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल केली होती. मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ 
मुींबई याींनी शासनाच्या बािूने ननणयय ददलेला आहे. सदर आदेशाच्या अनुषींगान े सन २०१६ 
पयतं ररक्त असलेल्या पदाींवर पोलीस उप ननरीक्षक पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य गाव िामगार पोलीस पाटील सांघटना याांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत 
  

(९)  १००४९५ (०६-०१-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव 
िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.मशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), 
श्री.उदेमसांग पाडवी (शहादा), डॉ.आमशर् देशमुख (िाटोल) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य गाव कामगार पोलीस पा्ील सींघ्ना याींच्या प्रलींबबत मागण्याींवर ववचार 
करण्याकररता ददनाींक १० िुल,ै २०१४ रोिी सधचव, ववशेष गहृ याींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 
बैठकीत पोलीस पा्लाींना रुपये ३०००/- मानधन वाढवून रुपये ७५००/- इतके करण्याबाबतचा 
प्र्ताव मींत्रीमींडळ बैठकीसमोर सादर करण्यात यावा असे आश्वासन देण्यात आले होते, हे ही 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींघ्नेच् या ददनाींक २० फेब्रुवारी, २०१६ रोिी नागपूर रेशशमबाग मैदानावर 
झालेल् या राज् यव् यापी मेळाव् यात मा. मुख् यमीं्याींनी त् याींच् या मागण् याींवर दोन मदहन् यात ननणयय 
घेतो असे आश् वासन ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानींतर ददनाींक ३० नोव्हेंबर, २०१६ रोिी याच अनुषींगाने झालेल्या बैठकीत 
मानधन वाढीचा प्र्ताव २ आठवड्यात ववत्त ववभागास सादर करावा असे लेखी आश्वासन 
देण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िबाबदार अधधक-याींसोबत ददनाींक १० िलु,ै २०१४ आणण ददनाींक ३० नोव्हेंबर, 
२०१६ रोिी या दोन तारखाींना झालेल्या महत्वपूणय बैठकीत एकाच ववषयावर दोन वेगवेगळी 
आश्वासने देण्याची करणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, पोलीस पा्ीलाींच े मानधन वाढीसींदभायत तसेच ननयमत कमयचारी या वतेन 
शे्रणीत समाववष् करण्याबाबत शासनान ेअदयापपयतं कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) पोलीस पा्ीलाींच्या मानधन वाढववण्याबाबत ननणयय घेण्याींत येईल तसचे इतर 
मागण्याींबाबत शासन सकारात्मक ववचार करेल असे आश्वासन देण्याींत आले होते. 
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(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) पोलीस पा्ील, कोतवाल, अींगणवाडी सेववका इ. मानसवेी कमयचाऱयाींना सामाजिक 
सुरक्षा प्रदान करण्याकरीता अपर मुख्य सधचव (ववत्त) याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक 
१८.०३.२०१७ च्या शासन ननणययान्वये एक अ्यासग् नमेण्याींत आला आहे. सदर 
अ्यासग्ान े अींतीम अहवाल शासनास मान्यतेसाठी सादर केला आहे. शशफारशी प्राप्त 
झाल्यानींतर त्या अनुषींगाने पोलीस पा्लाींच्या मानधन व अन्य सोयीसवलतीींबाबत गहृ 
ववभागाकडून पुढील काययवाही करण्याींत येईल. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
भांडारा जिल््यातील पोलीस उपतनरीक्ि याांची ररक्त पदे भरण्यास ववलांब होत असल्याबाबत 

  

(१०)  १०११७४ (०६-०१-२०१८).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा जिल््यातील पोलीस उपननरीक्षक याींची ररक्त पदे भरण्यास ववलींब होत 
असल्याबाबत ्थाननक लोकप्रनतनीधीनी मा.मखु्यमींत्री याींना ददनाींक १७ िुन, २०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने यावर कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०८-२०१८) : (१) व (२) महाराषर राज्य पोलीस दलात पोलीस 
उपननरीक्षक याींची ९६८७ पदे मींिरू असून २०९९ पदे ररक्त आहेत.  भींडारा जिल्हयात ७० पदे 
मींिूर असून २९ पदे ररक्त आहेत.  महाराषर लोकसेवा आयोगामाफय त भरती प्रक्रक्रया सुरु 
असून सदर अधधकारी उपलब्ध झाल्यानींतर भींडारा जिल््यातील ररक्त पदे भरण्याची काययवाही 
करण्यात येईल.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा जिल््यातील शेति-याांना शासिीय योिनेचा लाभ ममळण्यासाठी  
गतीमान इांटरनेटची सेवा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(११)  १०२०६२ (०६-०१-२०१८).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जिल््यातील शेतक-याींना शासकीय योिनेचा लाभ शमळण्यासाठी शासकीय 
कमयचारी अथवा नेमुन ददलेल्या एिींन्सी माफय त ऑनलाईन अिय करण्यासाठी बबएसएनएल ची 
इीं्रने् सेवा वापरण्यात येत,े परींतु बीएसएनएल ची सेवा गतीमान नसल्यामुळे शेतकरी 
शासकीय योिनेच्या लाभापासून वींधचत राहत असल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासकीय योिनचेा लाभ प्रत्येक लाभार्थयायला शमळण्यासाठी इीं्रने्ची सेवा 
गतीमान होण्यासाठी शासनाकडून कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०८-२०१८) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) शासकीय योिनेचा लाभ गावपातळीपयतं पोहचण्याकररता शासनामाफय त महाने् 
प्रकल्पादवारे फायबर ने्वकय च ेिाळे उभारुन सेवा गतीमान करण्यात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

मुांबई गोरेगाव (प) येधथल खाना खिाना (तिीला बार) बारवर व त्याच्या  
मालिावर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(१२)  १०२८७४ (०६-०१-२०१८).   डॉ.पांिि भोयर (वधाा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई गोरेगाव (प.) येथे रतीकृषणा प्नायक (सोनू) याींच्या मालकीच्या खाना खिाना 
(तकीला बार) पहा्े ३ त े४ वािपेयतं सुरु असत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तकीला बार मध्ये ४ गायक मलुीींची परवानगी असताना त्या बार मध्ये २५ त े
३० मुली असल्याचे ननदशयनास येते तसेच या बारमध्ये अल्पवयीन मुली राहत असून या बार 
मालकाला ्थाननक प्रशासन मदत करत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या हॉ्ेल मालकावर मुींबई मध्ये डी.बी.मागय, ग्राीं्रोड पूवय, तसेच काशशशमरा 
पोलीस ््ेशन शमरारोड येथे पी्ा अींतगयत गुन्हा दाखल असनू बाींगुरनगर पोलीस ््ेशन 
गोरेगाव पजश्चम व ववववध दठकाणी १८ क्रक्रमीनल केसेसही दाखल आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच े ननषकषय काय आहेत व तदनुसार सदर बारवर व बार मालकावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०८-२०१८) : (१) व (२) खाना खिाना (तकीला बार) या बारवर 
बाींगुरनगर पोलीस ठाण ेयाींनी तथेील ननयमबा्य बाबीींकरीता वळेोवेळी कारवाई केली असून 
आतापयतं एकूण ०७ गुन्हयाींची नोंद केली आहे. तथावप, या बारमध्ये नाबाशलक मलुी राहत 
असल्याच ेआढळून आलेले नाही. 
(३), (४) व (५) बहृन्मुींबई पोलीस आयुक्तालयाच्या काययके्षत्रातील बाींगुरनगर पोलीस ठाणे व 
डॉ.दा.भ.मागय पोलीस ठाणे याींनी रतीकृषणा प्नायक व त्याींच्या मालकाचे खाना खिाना 
(तकीला बार) या बारवर आतापयतं १० गुन्हयाींची नोंद केलेली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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पनवेल (जि.रायगड) महानगरपामलिा आयुक्त याांना िीवे  
मारण्याची धमिी देण्यात आल्याबाबत 

  

(१३)  १०६१८८ (१२-०४-२०१८).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.हर्ावधान 
सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (जि.रायगड) महानगरपाशलका आयुक्त श्री.सुधाकर शशींदे याींना ददनाींक ३० नोव्हेंबर, 
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास िीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनूसार पाशलका 
आयुक्ताींना सींरक्षण देण्याच्या दृजष्ने कोणती उपाययोिना करण्यात आली आहे तसेच या 
प्रकरणातील दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०८-२०१८) : (१)  व (२) होय. सदर प्रकरणी पनवेल शहर पोलीस 
ठाणे येथे अज्ञात इसमा ववरोधात पब्लीक एन.सी. नींबर २१०५/२०१७, भादींवव ५०७ प्रमाण े
अदखलपात्र गुन्हा नोंदववण्यात आला. मा.आयुक्त, महानगर पाशलका याींना पनवेल शहरपोलीस 
ठाण्यातून कायायलयीन वळेेत १ सश्त्र पोलीस कमचायरी सींरक्षणाथय पुरववण्यात आला होता. 
महानगरपाशलका आयुक्ताींची बदली झाल्याने त्याींचे पोलीस सींरक्षण बींद करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.      

___________ 
  

अहमदनगर येथे ववस्तार अधधिा-यास व हवालदारास लाच घेताना पिडल्याबाबत 
  

(१४)  १०६५६० (१२-०४-२०१८).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर येथे ग्रामसेवकाच्या ननलींबन काळातील काययवाहीसाठी रुपये १५ हिाराींची लाच 
ज्वकारताना वव्तार अधधका-यास जिल्हा पररषद नाशशक येथील पथकाने तसेच अ्कपूवय 
िाशमनावर आपले म्हणणे माींडण्यासाठी रुपये ५ हिार ज्वकारताना शभींगार कॅम्प पोलीस 
ठाण्यातील हवालदारास िीपीओ चौकात नगर येथील पथकान े ददनाींक १७ िानेवारी, २०१८ 
रोिी वा त्या सुमारास पकडल्याच ेउघड झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने या दोन्ही प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१८) : (१) होय. 
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     दद. १६.०१.२०१८ रोिी आरोपी श्री.वविय ननवतृ्ती चरा्े, वव्तार अधधकारी ग्रामपींचायत 
ववभाग, जिल्हा परीषद अहमदनगर याींनी तक्रारदार श्री.भाींड याींचकेडून सेवा ननलींबन 
कालावधीचा ननणयय घेण्यासाठी लाचेची मागणी करून ती ्वीकारल्यामुळे त्याींचेवर लाचलुचपत 
प्रनतबींधक अधधननयम, १९८८ कलम ७, १३(१)(ड), सह १३(२) प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे. 
तसेच आरोपी लोकसेवक पोलीस हवालदार श्री. ददलीप रामकृषण नतकोणे, नेमणुक शभींगारकॅम्प 
पोलीस ््ेशन, अहमदनगर याींनी तक्रारदाराींच े ववरुध्द दाखल गुन््यात मा. न्यायालयातुन 
घेतलेल्या तात्पुरत्या अ्कपुवय िामीनावर म्हणणे सादर करण्यासाठी रु. ५००० दद.१७.०१.२०१८ 
रोिी ्वीकारले असल्यामुळे त्याींचेववरुध्द कोतवाली पो.््े. जि.अ.नगर गुरनीं ३०१०/२०१८ 
लाचलुचपत प्रनतबींधक कायदा सन १९८८ च े कलम ७, १३(१)(ड), सह १३(२) प्रमाणे गुन्हा 
दाखल करण्यात आलेला आहे. 
(२), (३) व (४) आरोपी लोकसेवक श्री. वविय ननवतृ्ती चरा्े, वव्तार अधधकारी, ग्रामपींचायत 
ववभाग जिल्हा पररषद अहमदनगर व आरोपी श्री. ददलीप नतकोणे याींच े ववरुध्द गुन्हा दाखल 
असून पुढील तपास सुरू आहेत. 

___________ 
  

राज्यातील पदवीधर अांशिालीन िमाचाऱयाांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत 
  

(१५)  १०७०९३ (०७-०४-२०१८).   श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्रीमती सुमन 
पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.शामराव ऊफा  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.ियदत्त क्ीरसागर (बीड), 
श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हनमुांत डोळस 
(माळमशरस), श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती 
ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.वैभव वपचड (अिोले), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.पांिि भुिबळ 
(नाांदगाव), श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी) :   सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योििता 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पदवीधर अींशकालीन कमयचाऱयाींना सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रश्न अनेक 
वषायपासून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत पदवीधर अींशकालीन कमयचारी सींघ्नेने लोकप्रनतननधीींमाफय त 
मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड े गत ५ वषायपासून सतत मागणी करीत असून ददनाींक ९ िानेवारी, 
२०१८ रोिी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदनही ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२४-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) राज्यातील पदवीधर अींशकालीन उमेदवाराींचा मागील १५ वषायपासून प्रलींबबत प्रश्न ननकाली 
काढण्याकररता तसेच अींशकालीन उमेदवाराींना ववशेष बाब म्हणून  कीं त्रा्ी  तत्वावर नोकरीची 
सींधी उपलब्ध करुन देण्याचे धोरण  ठरववण्याकररता शासन ननणयय दद. १६.२.२०१८ अन्वये  
एक सशमती गठीत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील पोलीस दलात मदहला पोलीस िमाचा-याांची िमतरता असल्याबाबत 
  

(१६)  १०७१७१ (११-०४-२०१८).   श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), प्रा.वर्ाा गायिवाड 
(धारावी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.हर्ावधान सपिाळ (बलुढाणा), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोर् टारफे 
(िळमनुरी), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), 
श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापूर), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), िॅप्टन आर.तममल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), 
श्री.नरेंद्र महेता (ममरा भाईंदर), अडॅ.आमशर् शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर), 
श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मदहला अत्याचाराच ेगुन्हे वाढत असताना राज्यातील पोलीस दलात फक्त १२.८४ 
्क्केच मदहला पोलीस कमयचारी असल्याची गींभीर बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक पोलीस ठाण्यात तपास करण्यासाठी बाहेरील पोलीस ठाण्यातून मदहला 
अधधकारी बोलववण्याची वळे येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील पोलीस ठाण्याींमध्ये तक्रार नोंदवण्यासाठी येणाऱया मदहलाींना अनकूुल 
वागणूक शमळावी, यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात दोन मदहला पोलीस अधधकारी आणण सहा 
मदहला पोलीस शशपायाींची नमेणूक करण्याच्या सूचना गहृ ववभागाने सवय पोलीस आयुक्त 
आणण पोलीस अधीक्षकाींना ददल्या असतानाही अनके दठकाणी मदहला पोलीसाींची कमतरता 
असल्याच ेसमित,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मदहलाींवरील अत्याचाराींच्या घ्ना रोखण्यासाठी पोशलसाींनी मध्यींतरीच्या काळात 
सात कलमी काययक्रम हाती घेतला असून त्यातील अनेक बाबी या कागदावरच असल्याच े
कळत,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनान े पोलीस दलातील मदहला पोलीस दलातील कमयचा-याींत वाढ 
करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     राज्य पोलीस ववभागात सदयज्थतीत एकुण २,०७,९७८ पोलीस अधधकारी/कमयचारी 
काययरत असनू त्यापैकी १,६७१ मदहला पोलीस अधधकारी व २५,९२३ मदहला पोलीस कमयचारी 
अशा एकुण २७,५९६ इतक्या मदहला पोलीस अधधकारी /कमयचारी काययरत आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
     पोलीस ठाण्याींमध्ये तक्रार नोंदववण्यासाठी येणाऱया मदहलाींच्या तक्रारीची सन्मानपुवयक 
तात्काळ दखल घेऊन योग्य ती काययवाही करण्याबाबत राज्यातील सवय ग् पोलीस प्रमुख, 
शाखा प्रमखु आणण कायायलय प्रमुख याींना सचुीत करण्यासाठी पोलीस महासींचालक, मुींबई 
याींच्या दद.४.७.२०१७ च्या पररपत्रकान्वये सवय पोलीस आयुक्त व पोलीस अधधक्षक याींना 
कळववण्यात आले आहे. राज्य पोलीस ववभागातील सवय मुख्यालयाींच्या दठकाणी मदहला सहाय्य 
कक्षाची तसेच सवय पोलीस ठाण्याींमध्ये ्वतींत्र मदहला कक्षाची ्थापना करण्यात आली असून, 
तेथे पोलीस ननरीक्षक/सहाय्यक पोलीस ननरीक्षक/पोलीस उप ननरीक्षक दिायच्या मदहला 
अधधकारी, पाच मदहला पोलीस कमयचारी आणण  दोन पुरुष कमयचारी याींची ननयुक्ती करण्यात 
आली आहे. 
(४) मदहला अत्याचार थाींबववण्यासाठी शासनाकडून खालील योिना सुरु करण्यात आल्या 
आहेत- 
१. मदहला अत्याचार प्रनतबींध कक्ष 
२. मदहला सहाय्य कक्ष (जिल्हा ्तरावर) 
३. मदहला सुरक्षा सशमती (जिल्हा ्तरावर) 
४. बलात्कारासारख्या गींभीर गुन््याींचा तपासासाठी मागयदशयक सूचना 
५. हुींडाबळीकरीता प्रनतबींधात्मक उपाययोिना 
६. छेडछाड व ववनयभींगाच्या घ्ना रोखण्यासाठी योिना 
७. कामाच्या दठकाणी मदहलाींच्या होणा-या लैधगक शोषणाकरीता प्रनतबींधात्मक उपाययोिना 
८. मदहला व मलुीींच्या अनैनतक व्यापारास प्रनतबींध करण्यासाठी प्रनतबींधात्मक उपाययोिना 
९. मदहला ववशेष समुपदेशन कें दे्र 
१०. ्त्री भ्रूण हत्या रोखण्याकरीता केलेल्या योिना 
११. कौं्ुींबबक दहींसाचार कायदा 
१२. सी.सी.्ी.एन.एस. व नवीन ॲप् स सुरु केले 
१३. मादहती व तींत्रज्ञान के्षत्रात काम करणा-या मदहलाींच्या सुरके्षच्या उपाययोिना 
     वरील योिनाींची अींमलबिावणी प्रभावीपणे सुरु असून सदर योिनाींच्या 
अींमलबिावणीसाठी प्रशशक्षक्षत मनषुयबळ उपलबध करुन देण्यात आले आहे. 
(५) शासन ननणयय, मदहला व बालकल्याण ववभाग, दद.२५.५.२००१ नुसार सवय पोलीस घ्क 
कायायलय पोलीस भरतीमध्ये ३०% आरक्षणानुसार मदहलाींना प्राध्यान्य देवून मदहला पोलीसाींची 
भरती करण्यात येते. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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िोगेश्वरी (मुांबई) येथील तनत्यानांद बारमध्ये अनैतति धांदे सुरु असल्याबाबत 
  

(१७)  १०७५१३ (२७-०४-२०१८).   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), अॅड.आमशर् शेलार (वाांदे्र पजश्चम), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील िोगेश्वरी येथील ननत्यानींद बारमध्ये बारबाला व अनैनतक धींदे सुरु 
असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच या बारमध्ये अवैध बाींधकाम करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, व 
तदनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०८-२०१८) : (१) व (२) होय. 
(३) यासींदभायत सींबींधधत आ्थापनेतील चालक, व्यव्थापक, कॅशशयर, वे्र व ग्राहक अशा 
एकूण ३२ िणाींववरुध्द गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच सदर आ्थापनेमध्ये 
अवैधररत्या केलेले बाींधकाम, बार मालक याींचेकडून ननषकाशसत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सरिारी ववभागाांचा डटेा क्लाऊडवर साठवण्याचे धोरण राबववण्याबाबत 
  

(१८)  १०८२५६ (१८-०४-२०१८).   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवयच सरकारी ववभागाींचा डे् ा क्लाऊडवर साठवण्याचे धोरण राबववण्यात येत 
असल्याच ेमा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी एका काययक्रमाप्रसींगी मादहती ददल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान उघडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त क्लाऊड ््ोअरेि मध्ये डे् ा कोणालाही हवा असल्यास ववनाशुल्क 
देण्यात येणार आहे काय, 
(३) असल्यास, क्लाऊडच े सवयसाधारण धोरण काय व त्याअनुषींगान े शासनान े कोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०८-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) व (३) शासनान ेदद.२९/०१/२०१८ च्या शासन ननणययान्वये क्लाऊडचे धोरण ननगयशमत केले 
आहे. तसेच दद.१९/०५/२०१८ च्या शासन ननणययान्वये क्लाऊड सवेा देणाऱया सीं्थाींची यादी, 
मागयदशयक सूचना व त्याींच ेदर ननगयशमत करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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पालघर जिल््यातील पोमलसाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(१९)  ११०३८९ (११-०४-२०१८).   श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्तीि ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.ववलास तरे (बोईसर) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 अ.ता.प्र.क्र. ५१३४९ ला ददलेल्या उत्तराच्या सींदभायत 
(१) पालघर जिल्हा पोलीस अधधक्षक याींच्या जिल्हा पोलीस दलाच्या आ्थापनेवर ददनाींक १४ 
िानेवारी, २०१५ रोिीच्या शासन आदेशान्वये २५३ पदाींना मींिुरी देण्यात येऊन तसेच पोलीस 
शशपाई सींवगायतील माहे ऑग््, २०१६ पयतं ररक्त होणाऱया ३६६ पदाींपैकी २७५ पदे 
भरण्यासींबींधीची भरती प्रक्रक्रया पणूय होऊन पात्र उमेदवाराींना ननयकु्ती आदेश देण्यासींबींधीची 
काययवाही पूणय झाली आहे काय, 
(२) तसेच, माहे ऑग््, २०१६ ते डडसेंबर २०१७ पयतं पालघर पोलीस दलात सेवाननवतृ्त व 
अन्य बाबीींमुळे प्रत्यक्षात क्रकती पदे ररक्त झाली आहेत व ती पदे भरण्यासाठी कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०८-२०१८) : (१) सन २०१५-१६ मध्ये २७५ पोलीस शशपाई पदाींची 
भरती प्रक्रक्रया पूणय करुन सदर उमेदवाराींना ननयुक्ती देण्यात आली आहे. 
(२) व (३)  माहे ऑग्् २०१६ ते डडसेंबर २०१७ पयतं पालघर पोलीस दलात सेवाननवतृ्त व 
अन्य बाबीमुळे १६० पदे ररक्त होती. सन २०१७ मध्ये १५९ पदाींची भरती प्रक्रक्रया घेण्यात 
आली आहे व सन २०१८ मध्ये पोलीस शशपाई या सींवगायसाठी १६९ उमेदवाराींची भरती प्रक्रक्रया 
घेण्यात आली आहे. 

___________ 
 

यवत (ता.दौंड, जि.पुणे) पोलीस स्टेशन ला िागा ममळणेबाबत 
  

(२०)  ११०५८१ (०५-०४-२०१८).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  तालुका दौंड (जि. पुणे) येथील पोलीस ््ेशन सन १९८० मध्ये वा त्यादरम्यान रुपाींतर 
झालेल्या यवत पोलीस ््ेशनला पोलीस कमयचारी ननवास्थाने, सींचालन मैदान व अपघात व 
काययवाहीत पकडलेली वाहने लावण्यासाठी िागा उपलब्ध नसल्याने पोलीस ््ेशनला िागा 
शमळावी अशी मागणी येथील पोलीस अधधकाऱयाींनी प्रशासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे, 
(२) असल्यास, ननवास्थान े उपलब्ध नसल्यान े या दठकाणच े अधधकारी इतरत्र राहत 
असल्यामळेु आपतग्र्त पररज्थतीत या दठकाणी कमयचारी उपलब्ध होत नसल्याची बाब अनेक 
वेळा उघडकीस आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत, ग्रामपींचायतीच्या ग्रामसभेत िागा देणेबाबत ठराव मींिूर करण्यात 
आला आहे तसेच लोकप्रनतननधीनी माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान िागा 
शमळणेबाबत मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, पोलीस ््ेशनला िागा उपलब्ध करून देणेबाबत शासन्तरावर कोणती 
काययवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०७-२०१८) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) केडगाव ग्रामपींचायतीच्या ददनाींक ०१/०५/२०१७ रोिीच्या ग्रामसभते पोलीस ठाणे, 
यवतकररता िागा देण्याबाबतचा ठराव मींिूर करण्यात आला आहे. 
     यासींदभायतील ्थाननक लोकप्रनतननधी याींचे ददनाींक ०७/११/२०१७ चे पत्र शासनास प्राप्त 
झाले आहे. 
(४) पोलीस ठाण,े यवत येथील पोलीस कमयचाऱयाींकररता ननवास्थाने, सींचालन मैदान तसेच, 
अपघात व काययवाहीत पकडलेली वाहने लावण्यासाठी िागा शमळण्याबाबत के्षत्रीय 
कायायलयाकडून जिल्हाधधकारी, पुणे याींना पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

पुण्याच्या लाचलुचपत प्रततबांधि ववभागािडून गत १० वर्ािंत पोमलसाांवर  
िारवाई िरण्याच ेप्रमाण िमी झाले असल्याबाबत 

  

(२१)  १११६४३ (०७-०४-२०१८).   श्री.वविय िाळे (मशवािीनगर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्याच्या लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाने सन २००७ पासनू १ पोलीस उप अधधक्षक 
दिायचा अधधकारी, ६ पोलीस ननरीक्षक, ७ सहाय्यक पोलीस ननरीक्षक, १२ पोलीस उपननरीक्षक 
आणण २३ पोलीस हेडकॉन्््ेबलवर कारवाई केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत १० वषांत पोलीसाींवरील कारवाईच ेप्रमाण कमी झाले असून लाचलचुपत 
प्रनतबींधक ववभागाकडून कारवाईत ददरींगाई होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभाग सक्षम करून आरोपीींवर कठोर कारवाई 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही, तथापी लाचलुचपत प्रनतबींधक 
ववभागामाफय त सन २००७ ते सन २०१७ आखेर पयतं पुणे पररके्षत्रातील एकुण ३३५ सापळा 
केसेस करण्यात आलेल्या असुन त्यामध्ये २ डड.वाय.एस.पी, १९ पोलीस ननरीक्षक, ७७ पोलीस 
नाईक, ४१ पोलीस शशपाई एवढ्या आरोपी लोकसेवकाींवर काययवाही करण्यात आली आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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िोल्हापूर येथील प्रत्येि पोलीस स्टेशनला पासपोटासाठी टॅब चे वाटप िरण्यात आल्याबाबत 
  

(२२)  १११७१६ (०७-०४-२०१८).   डॉ.सुजित ममणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर येथील प्रत्येक पोलीस ््ेशनला पासपो य्साठी लागणारी पोलीस पडताळणी वळेेत 
होण्याकररता ्ॅब च ेवा्प माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान करण्यात आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींगणक प्रणालीचा वापर केव्हापासनू करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, यामुळे कोल्हापूर जिल््यातील क्रकती नागररकाींना याचा फायदा झाला आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) कोल्हापूर जिल््यातील ३१ पोलीस ठाणेपकैी २० पोलीस ठाण्याींमध्ये दद. २४.०२.२०१८ रोिी 
पासून एम- पासपो य् या सींगणक प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. तसेच उवयररत पोलीस 
््ेशनसाठी सदर साधन सामुग्री उपलब्ध करून देऊन कायायजन्वत करण्याची काययवाही सुरू 
आहे. 
(३) कोल्हापूर जिल््यातील २० पोलीस ठाणे अींतगयत एकूण ५६०२ नागररकाींनी या सींगणक 
प्रणालीचा फायदा घेतलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई येथील िुन्या चाळी व धोिादायि इमारतीांच्या पुनववािासाबाबत  
(२३)  ११२३६४ (०३-०४-२०१८).   श्री.राि पुरोदहत (िुलाबा) :   सन्माननीय गहृतनमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथील बी.डी.डी चाळीींचा पुन ववकास व ५०० फु्ाींच े ्वतींत्र घर या ननणययाच्या 
पाश्वयभुमीवर िुन्या चाळी व धोकादायक इमारतीींचा पुनववयकास व भाडकेरुीं ना ५०० फु्ाींचे 
्वतींत्र घर याची मागणी होत असल्याची बाब माहे िनु, २०१७ च्या शेव्च्या आठवड्यात वा 
त्या दरमयान ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या चाळीींबाबत ्थाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनास ननवेदनाच्या माध्यमातून 
पत्रव्यवहार केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२८-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मुींबई शहर बे्ावरील उपकरप्राप्त/ बबगर उपकरप्राप्त इमारतीींशी ननगडीत धोरणात्मक 
ननणयय घेण्यासाठी शासनास सुचना करण्याकरीता दद.२९.१०.२०१६ रोिीच्या शासन ननणययान्वये 
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८ ववधानसभा/ ववधानपररषद सद्याींची सशमती गठीत करण्यात आली आहे. त्यानुषींगाने मा. 
ववधानसभा/ ववधानपररषद सद्याींनी शासनास ववववध शशफारशी सादर केल्या असून सदर 
शशफारशीींमध्ये उपकरप्राप्त इमारतीमधील रदहवाशाींना ५०० चौरस फु्ाच ेघरे देण्यात याव ेया 
शशफारशीचा समावशे आहे. सशमतीमधील सद्याींनी सादर केलेल्या शशफारशीींच्या अनुषींगान े
सशमतीचा अहवाल तयार करण्यात आला असनू त्यातील शशफारशीींच्या अनुषींगाने पुढील 
काययवाही करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

दहांगोली शहराच्या िुन्या पोलीस वसाहतीची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(२४)  ११२५६३ (०७-०४-२०१८).   श्री.तानािी मुटिुले (दहांगोली) सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली शहराच्या मध्यभागी असलेल्या िुन्या पोलीस वसाहतीची मागील अनके वषायपासून 
दरुव्था झाली असून पावसाळ्यामध्ये तेथील खोल्याींमध्ये गळती होते व राहण्याची िागाही 
अपुरी पडत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वसाहतीची दरुु्तीही केली िात नसुन तथेे राहणा-या पोलीस  
कमयचा-याींकडून ननयमीत भाड ेवसलू केले िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषय काय आहेत व 
तदनुसार सदर वसाहतीची दरुू्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) सावयिननक बाींधकाम ववभागामाफय त 
वेळोवेळी शासकीय ननवास्थानाींच्या दरुु्तीची कामे केली िातात. 
     दहींगोली शहरात २०० नवीन पोलीस सेवा ननवास्थाने याींचे बाींधकाम करण्याबाबतच्या 
प्रकल्पासाठी महाराषर राज्य पोलीस गहृननमायण व कल्याण महामींडळ मयायददत, मुींबई याींनी 
प्रकल्प व्यव्थापन सल्लागार याींची नमेणूक केली असनू प्रकल्प ननयोिन ्तरावर आहे. 
     शासकीय ननवास्थानात राहत असल्याने पोलीस कमयचाऱयाींकडून ननयमाप्रमाणे 
अनुज्ञप्ती शुल्क घेण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल््यातील पोलीस अधीक्ि िायाालयात ितनष्ट्ठ मलवपिास  
लाच स्वीिारताांना अटि िेल्याबाबत 

(२५)  ११२९६६ (१२-०४-२०१८).  श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाींदेड जिल््यातील एका प्रकरणात पोलीस अधीक्षक कायायलयात कननषठ शलवपकास लाच 
्वीकारताींना अ्क करण्यात आल्याचे ददनाींक ७ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व तदनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) आरोपी लोकसेवक रमेश रामा गायकवाड कननषठ शलवपक, पोलीस अधीक्षक 
कायायलय नाींदेड याींनी तक्रारदार याींचे ववरूध्दच्या प्राथशमक चौकशीचा अहवाल पत्रव्यवहार 
शाखेत पाठववण्यासाठी लाचेची मागणी करून ती ज्वकारली म्हणुन त्याींना अ्क करण्यात 
आली आहे. आरोपीववरुध्द पोलीस ठाणे वजिराबाद  येथे गुऱ.क्र. ०७/२०१८ भ्रष्ाचार प्रनतबींध 
अधधननयम, १९८८ कलम ७,१३ (१) (ड.) सह १३(२) अन्वये गुन्हा दाखल  करण्यात आला 
अहे. सदर गुन््याचा तपास सुरु आहे. 

___________ 
  

नामशि शहरात वाहन चोरीच ेवाढते प्रमाण 
  

(२६)  ११३२४४ (११-०४-२०१८).   श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नाशशक शहरात वाहन चोराींचे प्रमाण वाढले असून पींचव्ी पररसरातून ररक्षा व इींददरा 
नगर पररसरातून तीन दचुाकी चोरट्याींनी चोरुन नेल्याची घ्ना ददनाींक २८ िानेवारी, २०१८ 
रोिी वा त्यासमुारास घडल्याचे ननदशयनास आले आहे, घडली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाशशक शहरात मोठ्या प्रमाणात वाहन चो-या होऊन पोलीस यींत्रणेकडून 
याबाबत कोणतीच प्रभावी कारवाई केली िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाशशक शहरातील वाहन चोरी करणा-या ्ोळीला अ्क करुन त्याींच्यावर 
कारवाई करण्याबाबत तसेच वाहन चोरीला प्रनतबींधीत करण्याबाबत शासनान े कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
        तथावप दद.२९.०१.२०१८ रोिी पाथडी फा्ा नाशशक येथून होंडा ॲक््ीव्हा गाडी चोरीस 
गेल्याप्रकरणी भा.दीं.वव.कलम ३७९ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. या प्रकरणी 
एका आरोपीस अ्क करून गुन््यातील चोरीस गेलेली मो्ार सायकल आरोपीताकडून ह्तगत 
करण्यात आलेली आहे.  
(२)  नाशशक शहरात माहे िाने.२०१७ मध्ये व माहे िान,े२०१८ मधील चोऱयाींबाबतची   
माहीती :- 
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अ.क्र. हेड िानेवारी २०१७ िानेवारी २०१८ वाढ/
घ् दाखल उघड ्क्के दाखल उघड ्क्के 

१ मो.सा.चोरी ४१ १० २४% ४६ ०५ ११% ५ 
२ इतर चोरी ३६ ०८ २२% १९ ०६ ३२% -१७ 

(३) नाशशक पोशलस आयकु्तालयातील पोलीस ््ेशन हद्दीतील वाहन चारीच्या घ्नाींना प्रनतबींध 
घालणेकामी नाकाबींदी, झोपडपट्टी चेक्रकीं ग, पायी पेरोशलींग, सराईत गुन्हेगाराींवर लक्ष ठेवणे, 
िनतेशी सींपकय  साधून सतकय तेच्या सचुना देण्यात येतात. गुप्त बातमीदाराींमाफय त रेकॉडयवरील 
गुन्हेगाराींवर पाळत ठेवून प्रनतबींध कारवाई करण्यात येते. वाहन चोरीसींदभायत नाकाबींदी मध्ये 
नींबर प्ले्, चेसीि, इींजिन नींबर, नींबर प्ले् तपासणी करणेबाबत सुचना देण्यात येतात.  
    वाहन खरेदी ववक्री करणाऱया बािाराींना अचानकपणे भे्ी देवून ववक्रीसाठी आलेल्या 
वाहनाींच्या कागदपत्राींची तपासणी केली िात.े 
     गॅरेि चालकाींना चोरीच े अगर सींशनयत वाहन आल्यास त्याबाबत त्वरीत मादहती 
देण्याच्या, डुजप्लके् चावी बनववणारे/नींबर प्ले् तयार करणारे याींना मो्ार वाहन मालकाींच्या 
कागदपत्राींची पडताळणी करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. वाहन चोरी घडलेल्या 
दठकाणाींचा डम डा्ा प्राप्त करून त्याच ेववश्लेषण करून गुन्हे उघडकीस आणण्याच ेसवोतोपरी 
प्रयत्न केले िातात. 
(४) ववलींब झालेला नाही.  

___________ 
  

आांबेठाण (ता.खेड, जि.पुणे) गावाच्या हद्दीत सोळबन येथील िममनीवर  
स्वस्तात घरे देण्याच्या आममर्ाने लोिाांची िेलेली फसवणुि 

  

(२७)  ११४२२३ (११-०४-२०१८).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आींबेठाण (ता.खेड, जि.पुणे) गावाच्या हद्दीत सोळबन येथील सरकारी िशमनीवर ्व्तात 
घरे देण्याच ेआश्वासन देऊन अनके लोकाींची फसवणूक केल्याचा प्रकार माहे फेब्रुवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाबाबत चाकण पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने प्रशासनाकडून अदयापपयतं कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१) अशा प्रकारची तक्रार / गुन्हा दाखल नाही. 
(२) हे खरे नाही, सदर प्रकरणाबाबत चाकण पोलीस ््ेशन येथे तक्रार दाखल नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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नामशि येथे जव्हनस टूसाच्या सांचालिाांिडून नागररिाांची िेलेली िोट्यवधी रुपयाांची फसवणुि 
  

(२८)  ११४७९९ (१४-०४-२०१८).   श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि पजश्चम), श्री.अतनल िदम 
(तनफाड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक येथ े जव्हनस ्ूसयच्या सींचालकाींकडून देशात तसेच परदेशातील ्ूसयच्या नावाखाली 
पैसे घेवून ्ूर रद्द झाल्याच ेसींदेश पाठवून ्वीकारलेली रक्कम परत करण्यासाठी न व्णारे 
धनादेश देवून फसवणुक केल्याचा प्रकार माहे फेब्रुवारी २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान उघडकीस 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, केरळ आणण युरोप सहलीच्या नावाखाली नाशशकमधील श्री.सींिय ददघे आणण 
प्रववण साबळे या दोन कु्ुींबबयाींची लाखो रुपयाींची फसवणूक सदर कीं पनीन ेकेल्याच्या तक्रारी 
सरकारवाडी पोलीस ्थानकात माहे फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तक्रारीींच्या अनुषींगाने जव्हनस ्ुसय अ ॅण्ड रॅव्हल्स कीं पनीचे सींचालक श्रीमती 
लता आणण श्री.ववषणू सानप या कीं पनी सींचालकावर फसवणूक, अपहाराच े गुन्हे पोलीसाींनी 
दाखल केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, जव्हनस ्ूसयच्या सींचालकाींनी िळगाींव, नगर, नाशशक जिल््यातील नागररकाींना 
कोपरगाव येथील काकडी शशवारात प्लॉ् देतो अस ेअशमष दाखववत नागररकाींकडून कोट्यवधी 
रुपये िमा करुन फसवणुक केली हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास या सींपूणय प्रकरणाची शासनाने चौकशी करुन देाषीींवर कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) जव्हनस ्ुसय प्रा. शल. या कीं पनीच्या 
सींचालकाींनी परदेशातील ्ुसयची मादहती देवून, त्याींचा ववश्वास सींपादन करुन क्रफयायदीकडून रु. 
१०,३०,०००/- इतकी रक्कम वेळोवळेी आरोपीच्या खात्यात आर्ीिीएस दवारे ज्वकारली आणण 
त्यानींतर सदरची ्ूसय रद्द झाल्याचे सींदेश पाठवून ज्वकारलेली रक्कम परत करण्यासाठी न 
व्णारे धनादेश देवून फसवणुक केल्याने सरकारवाडा पोलीस ््ेशन येथे गु. र. नीं. ३५/१८ 
भा.दीं.वव.कलम ४२०,४०९,३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर प्रकरणी दोन 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून उक्त आरोपीींना मा. न्यायालयान ेिाशमन मींिुर केलेला 
आहे. 
     त्याचप्रमाणे सदर कीं पनीन ेसींिय ददघे याींना केरळ ्ूसयची मादहती देवून  त्याींचेकडून रु. 
२,००,०००/- इतकी रक्कम घेतली व ्ूर रद्द झालेचे कळवून ज्वकारलेल्या रक् कमेतील 
५०,०००/- रुपये परत केले व उवयरीत रक्कम ्वतःच्या फायदयाकरीता वापरले वरून 
सरकारवाडा पोलीस ््ेशन येथ े गु. र. नीं. ३७/१८ भा.दीं.वव.कलम ४२०,४०९,३४ प्रमाणे गुन्हा 
दाखल करण्यात आलेला आहे.  
(४) याबाबत कोणतीही तक्रार / गुन्हा दाखल नाही. 
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(५) उक्त गुन््याच्या अनुषींगान ेदोन गुन्हे दाखल करण्यात आले असून  सदर दोन्ही गुन्हे 
पोलीस तपासावर आहेत. 
(६) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

पातूर ते अिोला, आलेगाव, मळसरू, चान्नी, वाडगेाव, बाळापूर, मालेगाव धाबा, महान 
(जि.अिोला) या मागाावरील अवैध वाहतुिीबाबत 

  

(२९)  ११४९१९ (११-०४-२०१८).   श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम) : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पातूर त े अकोला, आलेगाव, मळसूर, चान्नी, वाडगेाव, बाळापूर, मालेगाव धाबा, महान 
(जि.अकोला) या मागायवर अवधै वाहतुक होत असल्याच ेव काळी-वपवळीतून क्षमतेपेक्षा िा्त 
प्रवाशाींची वाहतूक होत असून देखील प्रादेशशक पररवहन कायायलयाच ेदलूयक्ष होत असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चान्नी येथील पोलीस ठाण्याच्या समोरच क्षमतेपके्षा िा्त प्रवाशी वाहतूक 
केली िात,े हे ही आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी दोषी असणा-याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच या अवैध 
वाहतूक्रकला प्रनतबींधीत करण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०८-२०१८) : (१) पातूर ते अकोला, आलेगाींव, मळसूर, चान्नी, 
वाडगेाींव, मालेगाींव धाबा, महान इ. मागांचा समावशे असलेल्या बाळापूर उपववभाग हद्दीमध्ये 
माहे िानेवारी त ेमाचय, २०१८ या कालावधीत अवधै प्रवासी वाहतकूीच्या ३३ केसेस करण्याींत 
आला असून त्याींचकेडून रु.१२,०००/- इतका दींड वसूल करण्याींत आला आहे.  यापैकी १२ 
केसेस काळी वपवळी ्ॅक्सीववरुध्दच्या आहेत.  
(२)  माहे िानेवारी त ेमाचय, २०१८ या कालावधीत चान्नी पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये मो्ार वाहन 
कायदयान्वये ५९ केसेस करण्याींत येऊन त्यान्वये रु.१३,६००/- दींड वसूली करण्याींत आली आहे 
तर एका अवैध प्रवासी वाहतूक केस प्रकरणी रु. २,०००/- दींडवसूली करण्याींत आली आहे.  
चान्नी पोलीस ठाण े समोर तसचे हद्दीमध्ये क्षमतेपेक्षा िा्त प्रवासी वाहतकू होणार नाही 
याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्याींत आल्या आहेत.  
(३)   माहे िानेवारी त े माचय, २०१८ या कालावधीत अकोला जिल््यामध्ये अवैध प्रवासी 
वाहतूक करणाऱया वाहनाींववरुध्द ११८७ केसेस करण्याींत आल्या असून रु. ११.३९ लाख इतका 
दींड वसूल करण्याींत आला आहे.  मो्ार वाहन कायदयाचे वारींवार उल्लींघन करणारे तसेच 
क्षमतेपेक्षा िा्त प्रवाशाींची वाहतूक करणाऱया वाहनाींचा आढावा घेऊन त्याप्रमाणे २० वाहन 
ननलींबनाची कारवाई करण्याींत आली आहे. 
     याव्यनतररक्त पुढील काययवाही करण्याींत येत आहे :- 
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     पररवहन महामींडळ व पोलीस याींचे सींयुक्त मोदहमेदवारे २८ वाहनाींववरुध्द कारवाई करुन 
सदर वाहन े प्रादेशशक पररवहन कायायलयाच्या ताब्यात देण्यात आलीअवधै प्रवासी वाहतूक 
करणाऱया वाहन चालकाींवर वेळोवेळी ववशेष मोदहम राबवून कारवाई करण्याबाबतच्या सूचना 
उपववभागीय ्तरावर देण्याींत आल्या आहेत 
     मो्ार वाहन कायदयाचे वारींवार उल्लींघन करणाऱया वाहनाींचा आढावा घेऊन वाहन 
ननलींबन प्र्ताव पाठववण्याची काययवाही करण्याींत येत आहे 
     वाहतूक पोलीस व ्थाननक अशासकीय सीं्था याींच े मदतीन ेअवैध प्रवासी वाहतकूीच े
दषुपररणाम व त्याबाबत मादहतीपत्रके, धचत्रफलक तयार करुन त्यास प्रशसध्दी देणे, 
लोकसहभागातून वाहतकू ननयम व त्याींची अींमलबिावणीकरीता िनिागतृी करणे, र्ता सुरक्षा 
अशभयान राबववणे इ. उपक्रम राबववण्याींत येतात.  
     राषरीय सेवा योिनेच्या ववदयार्थयांच्या मदतीने शहरात दठकदठकाणी मो.वा.का.अींतगयत 
काययवाही करण्याींत येते.  
     प्रादेशशक पररवहन अधधकारी व वाहतकू शाखेमाफय त शाळा, महाववदयालये, कोचीींग 
क्लासमधील ववदयाथी याींना अवधै प्रवासी वाहतकूीमळेु होणारे नकुसान व वाहतूकीच े ननयम 
सोप्या सरळ पध्दतीने समिावून साींगणे व त्याींची अींमलबिावणी करुन घेण्याींत येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वाढीव मुद्राांि शुल्िास लातूर जिल््यातील ववधधज्ाांचा ववरोध होत असल्याबाबत 
  

(३०)  ११५२७९ (२७-०३-२०१८).   श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (मशडी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.नसीम खान 
(चाांददवली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराषर शासनान े मुद्राींक शुल्कामध्ये नतप्ीने वाढ केल्याने लातूर जिल््यातील सवय 
ववधधज्ञाींकडून याला ववरोध होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सदरच्या मुद्राींक शुल्कातील  वाढ कमी करण्यासींदभायत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०८-२०१८) : (१) महाराषर ववधानमींडळाने माहे िानेवारी २०१८ मध्ये 
महाराषर न्यायालय शुल्क (सधुारणा) अधधननयम, २०१७ पाररत केला असून सदर 
अधधननयमान्वये न्यायालयीन शुल्कात वाढ करण्यात आली. लातूर जिल््यातील सवय 
ववधधज्ञानाींकडून याला ववरोध असल्याच े ददनाींक २५.०१.२०१८ च े लातूर बार असोशसएशन च े
ननवेदन या ववभागास प्राप्त झाले होते, हे खरे आहे. 
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(२) महाराषर न्यायालय फी (सुधारणा) अधधननयम, २०१७ च्या कलम १ (२) अन्वये 
अधधननयम अींमलात आणण्याबाबतची अधधसूचना अदयाप ननगयशमत करण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वडाळा पजश्चम, मुांबई येथील अनाथ आश्रमातील मलुगा बेपत्ता झाल्याबाबत 
  

(३१)  ११५३७४ (१२-०४-२०१८).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वडाळा पजश्चम, मुींबई येथील अनाथ आश्रमामध्ये शशकत असलेला मुलगा बेपत्ता 
झाल्याची घ्ना माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादारम्यान उघडकीस आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणाची पोलीस ््ेशनमध्ये तक्रार नोंदवली गेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व तदनुसार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०८-२०१८) : (१) व (२) होय. 
    अशा प्रकारची घ्ना माहे फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये मा्ुींगा पोलीस ््ेशन येथे घडली आहे. 
(३)  सदर प्रकरणी मा्ुींगा पोलीस ््ेशन येथे गु.र.क्र. ३३/२०१८, भा.दीं.वव. कलम ३६३ प्रमाण े
गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. नमुद गुन््यातील मुलगा मोहम्मद िुनेद हबीब अन्सारी 
हा ददनाींक ०७.०२.२०१८ रोिी शले््र होम मधुन न साींगता ननघनु गेला होता. मात्र बेपत्ता 
झालेला मलुगा हा ददनाींक २०.०३.२०१८ रोिी परत आलेला असुन त्याने ्वतःहुन अिमेर येथ े
गेल्याचे साींधगतले, तसे पत्र शेल््र होम, डॉन बॉ्को याींनी ददलेले आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

खेड तालुक्यात (जि.पुणे) बोगस सामाजिि सांघटनाांिडून दहशतीच े 
वातातवरण तनमााण होत असल्याबाबत 

  

(३२)  ११५७३२ (१२-०४-२०१८).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खेड तालुक्यात (जि.पुणे) ववशेषतः चाकण शहरात गत २० वषायत औदयोधगक ववकास 
झपाट्याने वाढल्यान े यादठकाणी शहरीकरण वाढून लोकसींख्या पण मोठ्या प्रमाणात वाढली 
असून वैयजक्तक अथयकारणासाठी ्वयींघोवषत बोगस सामाजिक सींघ्ना ननमायण होण्याचे 
प्रमाणही सध्या खूप वाढले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, पोलीसात खोट्या तक्रारी देण,े तडिोडी करणे, ब्लाकमेल करणे, र्त्यावर 
बेकायदा ्पऱया लावण,े गोरगरीब भािी ववके्रत,े क्रकरकोळ व्यावसानयक, अवैध प्रवासी वाहतकू 
करणाऱयाींकडून पैसे वसुली करणे अस ेधींदे करणाऱया बोगस सींघ्नाींमुळे समािाचे वातावरण 
बबघडून गरीब िनतेवर अन्यायकारक दहशत ननमायण केल्यामळेु सामान्य नागररकाींमध ेभीतीच े
वातावरण ननमायण झाल्याने अशा सींघ्नाींची गुप्तचर यींत्रणेमाफय त सखोल चौकशी करून 
त्याींच्यावर तत्काळ बींदी आणून कायदेशीर कारवाई करावी अशी लेखी मागणी ्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १० फेब्रवुारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास सहायक पोलीस आयुक्त 
रािगुरुनगर याींचकेड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्थाननक लोकप्रनतननधीींच्या मागणीच्या अनुषींगान े पोलीस प्रशासनान े एकूण 
क्रकती बोगस सींघ्नाींची चौकशी करून त्या तत्काळ बींद करण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) पोलीसात खोट्या तक्रारी देण,े तडिोड 
करणे, ब्लॅकमेल करणे, र्त्यावर बेकायदा ्पऱया लावण,े गोरगरीब भािी ववके्रत े क्रकरकोळ 
व्यावसानयक, अवैध प्रवासी वाहतकु करणाऱयाींकडून पसैे वसलूी करणे इत्यादी बाबत ददनाींक 
१२/२/२०१८ रोिी उपववभागीय पोलीस अधधकारी, खेड उपववभाग याींच ेकायायलयात मा. श्री.सुरेश 
गोरे, आमदार खेड-आळींदी ववधानसभा मतदार सींघ याींच ेननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
     ्थाननक लोकप्रनतननधी याींचेकडून उपववभागीय पोलीस अधधकारी, खेड व पोलीस 
ननररक्षक चाकण पोलीस ््ेशन याींना प्राप्त झालेल्या ननवेदनाच्या अनुषींगान ेपोलीस ननरीक्षक, 
चाकण पोलीस ््ेशन हे चौकशी करीत आहेत.  तसेच ननवेदनातील मिकुराप्रमाणे गोपनीय 
चौकशी सुरु असनु चौकशी दरम्यान बोगस सींघ्ना आढळून आल्यास तात्काळ कायदेशीर 
कारवाई करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

डहाणू नगरपररर्देचे मुख्याधधिारी याांना ठेिेदारािडून लाच घेताांना अटि िेल्याबाबत 
  

(३३)  ११६०८३ (१२-०४-२०१८).   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  डहाणू नगरपररषदेचे मुख्याधधकारी ववनोद डवले याींना एका ठेकेदाराकडून रुपये ९५ 
हिाराींची लाच घेताींना ददनाींक १९ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास लाचलुचपत प्रनतबींधक 
ववभागाच्या अधधका-याींनी अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीच ेननषकषय काय आहेत 
व त्यानुषींगाने सींबींधधत अधधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०८-२०१८) : (१) आरोपी लोकसेवक ववनोद महादेवराव डवले, 
मुख्यधधकारी, डहाणू नगरपररषद, डहाणू, जि. पालघर (वगय-२) याींना रु ९५,०००/- लाचेची 
मागणी करून ती ज्वकारताना दद. १९.०१.१८ रोिी १६.२० वा डहाणू नगरपररषद, डहाणू 
कायायलयात रींगेहाथ पकडण्यात आले असून त्याींच्याववरूध्द डहाणू पोलीस ््ेशन येथे गुन्हा 
नोंद क्रमाींक ०१/२०१८, भ्रष्ाचार प्रनतबींधक कायदा सन १९८८ चे कलम ७, १३(१)(ड) सह 
१३(२) प्रमाणे दद. २०.०१.२०१८ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) आरोपी लोकसेवक श्री.ववनोद डवले याींना नगर ववकास ववभागाच्या ददनाींक 
०९.०४.२०१८ रोिीच्या आदेशान्वये ननलींबीत करण्यात आले आहे. त्याींववरूध्दच्या गुन्हयाचा 
तपास सुरू आहे. 

___________ 
  

उांचखडि ब.ु (ता. अिोले,जि.अहमदनगर) येथे झालेला बालिाच्या  
खुनाचा तपास सांथगतीन ेहोत असल्याबाबत 

  

(३४)  ११६५७९ (२३-०५-२०१८).   श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उींचखडक बु. (ता.अकोले, जि.अहमदनगर) येथील कु.वेदाींत देशमखु या बालकाच्या 
खुनाबाबत तपास अपूणय आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर चौकशी सींथ गतीने होत असल्यान ेआरोपी मोका् क्रफरत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर हत्याप्रकरणाची चौकशी करणारे अधधकारी वारींवार बदलत असल्यान े
चौकशी पूणय होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०८-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) सदर प्रकरणी अकोले पोलीस 
््ेशन गु.र.नीं.१५३/२०१५ भा.दीं.वव.क. ३०२,३६३,२०१ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
सदर गुन््यात एका आरोपीस अ्क करण्यात आली असनू, उक्त आरोपीस मा. उच्च 
न्यायालय, मुींबई, खींडपीठ औरींगाबाद याींनी िामीन मींिुर केलेला आहे. सदर आरोपीववरुद्ध 
दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 
     उक्त प्रकरणी तपासाकरीता पोलीस ननरीक्षक, सायबर सेल याींच्या नेततृ्वाखाली ववशेष 
तपास पथक ्थापन करण्यात आले आहे. गुन््यातील उवयरीत आरोपी ननषपन्न होण्याच्या 
दृष्ीने व आरोपीववरूध्द भक्कम पुरावा प्राप्त होण्याच्या दृष्ीने गुन््यातील आरोपीीं व 
साक्षीदाराींची BEOS चाचणी पुणय करण्यात आली आहे. तसचे आरोपी व साक्षीदाराींची नाको 
चाचणी लवकरच पुणय करण्यात येत आहे.  सदर गुन्हा पोलीस तपासावर आहे.       
(५) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
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किल्ले मसांधुदगुा (ता.मालवण, जि.मसांधुदगुा) निीिच्या समुद्रात  
४ दठिाणी मोररांग बोया बसववण्यात आल्याबाबत 

  

(३५)  ११७२७९ (३०-०७-२०१८).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क्रकल्ले शसींधुदगुय (ता.मालवण, जि.शसींधुदगुय) निीकच्या समुद्रात ४ दठकाणी मोररींग बोया 
बसववण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ् थाननक मजच्छमाराींना मजच्छमारीसाठी त्रास होऊ नये यासाठी मेरर्ाईम 
बोडायने सवेक्षण करुन मोररींग बोया याींच्या िागा ठरववल्या आहेत काय व यासाठी प्रादेशशक 
बींदर अधधकारी याींचीही परवानगी घेण्यात आली आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२) वन ववभाग (मालवण), युएनडीपी शसींधुदगुय प्रकल्प याींचे प्रनतननधी आणण ्थाननक ्कूबा 
ड्रायजव्हींग व्यावसानयक याींच्या समवेत प्रादेशशक बींदर अधधकारी, वेंगुलाय याींनी पाहणी करुन 
मोररींग बोया याींच्या िागा ननजश्चत केलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील अनुसुधचत िाती-िमातीची खोटी प्रमाणपत्र ेसादर िरुन  
नोिरी ममळवणा-या िमाचा-याांबाबत 

  

(३६)  ११७२८६ (२७-०७-२०१८).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.वैभव नाईि 
(िुडाळ), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सुभार् भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.गणपत 
गायिवाड (िल्याण पूवा), श्री.महेश चौघलेु (मभवांडी पजश्चम), श्रीमती देवयानी फराांदे (नामशि 
मध्य), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.अतनल िदम (तनफाड), 
श्री.चांद्रिाांत सोनवण े(चोपडा), श्री.मशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्च ूिडू 
(अचलपूर), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सवोच्च न्यायालयाच्या ननणययानुसार राज्यातील अनुसुधचत िाती-िमातीची प्रमाणपत्र ेखो्ी 
ठरल्याने ११ हिार ७०० कमयचाऱ याींच्या नोकऱ याींवर गदा आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कमयचाऱ याींवरील कारवाईला ्थधगती देऊन मा.मुख्यमींत्री याींनी चौकशी 
सशमती नेमली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत व उक्त चौकशी सशमतीने शासनास याबाबतचा 
अहवाल सादर केला आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०८-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) होय हे खरे आहे, मा.सवोच्च 
न्यायालयान े ददनाींक ६ िुल,ै२०१७ रोिीच्या ननणययादवारे अनसुूधचत िाती,अनुसूधचत िमाती, 
अथवा इतर मागासवगय या िातीींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासन सेवेत दाखल 
झालेल्या व त्यानींतर िातीच ेदाव ेअवैध ठरलेल्या व्यक्तीींना शासकीय सेवेत सींरक्षण देय ठरत 
नाही.  अशा व्यक्तीींना शासकीय सेवेत ददलेले सींरक्षण घ्नेतील तरतुदीशी ववसींगत ठरते.  
असा ननणयय ददलेला आहे.  बाधीत होणा-या कमयचा-याींची मोठी सींख्या ववचारात घेता, 
मा.सवोच्च न्यायालयाच्या दद.६/७/२०१७ च्या आदेशाची एकदम अींमलबिावणी केल्यास त्याचे 
राज्यात दरुगामी प्रनतकुल पररणाम होऊ शकतात.  याचा ववचार करुन शासनाच्या ववववध 
ववभागातील अधधकारी/कमयचारी, राज्य शासनाच ेउपक्रम, कीं पनी इ. तसेच शैक्षणणक सीं्था व 
इतर माध्यमादवारे ददलेल्या ननयुक्त्याींची सवयकष छाननी करणे गरिेचे आहे त्यासाठी 
मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननणययाची अींमलबिावणी कशा प्रकारे करावी याबाबतची काययपध्दती 
ननजश्चत करण्यासाठी व शासनास शशफारस करण्यासाठी मा.मींबत्रमींडळाने शशफारस केल्यानुसार, 
सामान्य प्रशासन ववभागाच्या ददनाींक ५ िून,२०१८ रोिीच्या शासन ननणययानुसार 
मा.मींत्री,आददवासी ववकास याींच्या अध्यक्षतेखाली मींबत्रमींडळ उपसशमतीची ्थापना करण्यात 
आली आहे.  सदर उपसशमतीस ३ मदहन्यात अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली 
आहे.तथावप शासनाच्या ददनाींक ५ िून,२०१८ रोिीच्या शासन ननणययास ऑरगनाईझशेन फॉर द 
राई् ऑफ रायबल या सीं्थेने मा.उच्च न्यायालय,मुींबई खींडपीठ नागपूर येथे रर् वप्ीशन क्र. 
३१४०/२०१८ यादवारे आव्हान ददले असनू, मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक ११ िून,२०१८ 
रोिीच्या आदेशान्वये शासन ननणययास अींतररम ्थधगती ददलेली आहे. प्रकरण न्यायप्रववषठ 
आहे. 

___________ 
 

रेवस-िरांिा सागरी मागाावर रो-रो सेवेसाठी मेररटाईम बोडाािडून िटे्टीच्या  
िामात तनिृष्ट्ट दिााच ेमसमेंट वापरले गेले असल्याबाबत 

  

(३७)  ११७५२९ (३०-०७-२०१८).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रेवस-करींिा सागरी मागायवर रो-रो सेवसेाठी मेरर्ाईम बोडायकडून िेट्टीच्या कामात ननकृष् 
दिायचे शसमें् वापरले गेले असल्यामुळे १५ ददवसाींतच मोठे तड ेगेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िेट्टीच्या कामासाठी अदयापपयतं रुपये ४ को्ीींचा खचय मेरर्ाईम बोडायन े
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, समुद्राच्या ला्ाींच्या तडाख्याींना तोंड देणारी िेट्टी भक्कमपणे उभारण्यासाठी 
कोणत्या ठेकेदाराला कीं त्रा् देण्यात आले होत े व त्यान े ननकष् दिायच्या केलेल्या िेट्टीच्या 
कामाची चौकशी करुन त्याच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     महाराषर मेरी्ाईम बोडायमाफय त रेवस िेट्टी येथील पोचर्ता बाींधणे हे काम हाती घेण्यात 
आलेले असून ते ठेकेदार मे.सुभाष कीं ्रक्शन याींना देण्यात आलेले आहे. तसचे करींिा येथील 
रो-रो िेट्टीच्या कामाच े कायायदेश श्री.आर.बी.चव्हाण याींना देण्यात आले असून सदयज्थतीत 
दोन्ही कामे प्रगतीपथावर आहेत. सदर कामे महाराषर मेरी्ाईम बोडायच्या अधधकाऱयाींच्या 
देखरेखीखाली योग्य व गुणवत्तेप्रमाणे करुन घेण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शासनाच्या ववववध योिनाांचे थेट लाभ हस्ताांतरणातून (डीबीटी)  
िाांही लाभ वगळण्याच्या िेलेल्या मागणीबाबत 

  

(३८)  ११७७९० (२३-०७-२०१८). श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.सांदीपानराव भुमरे 
(पैठण), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सुरेश गोरे (खेड 
आळांदी), श्री.अतनल बाबर (खानापूर), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर) : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय योिनाींच्या लाभासाठी “थे् लाभ ह्ताींतरण” (डीबी्ी) प्रक्रक्रयेत अडचणी येत 
असल्याने थे् लाभ ह्ताींतरणातून काही लाभ वगळण्याच्या मागणीबाबत उधचत ननणयय 
घेण्यासाठी मुख्य सधचवाींच्या अध्यक्षतेखाली एक सशमती ्थापन करण्याचा ननणयय शासनान े
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशा प्रकारची सशमती ्थापन केली आहे काय, 
(३) असल्यास, या सशमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, सशमतीच्या शशफारशीच े
्वरुप काय आहे व तदनुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काय कारणे आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०८-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
      तथावप, सामान्य प्रशासन ववभाग (मातीं) याींच्या दद. १६/०९/२०१६ च्या शासन 
ननणययान्वये राज्य शासनादवारे राबववण्यात येत असलेल्या ववववध योिनाींचे लाभ सींबींधधत 
लाभार्थयांना प्रत्यक्ष लाभ ह्ताींतरण (Direct Benefit Transfer) दवारे प्रदान करण्याकरीता 
ववववध ववभागाींमाफय त करण्यात येत असलेल्या काययवाहीच ेसींननयींत्रण करण्यासाठी व ववभागाींना 
मागयदशयन करण्यासाठी  राज्य्तरीय प्रत्यक्ष लाभ ह्ताींतरण (Direct Benefit Transfer) 
सशमतीची अपर मुख्य सधचव(ववत्त) याींच्या अध्यक्षतेखाली ्थापना करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) वरील प्रमाणे 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मालवाहू गाड्याची चोरी िरून खरेदी-ववक्री िरणा-या टोळीच्या  
म्होरक्याला औरांगाबाद येथ ेअटि िेल्याबाबत 

  

(३९)  ११८०४२ (३०-०७-२०१८).   श्री.रुपेश म् हात्र े (मभवांडी पूवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर आणण गुिरात मधनू मालवाहू गाड्याींची चोरी करून त्याींच्या खरेदी-ववक्री करणा-
या ्ोळीच्या म्होरक्याला माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान औरींगाबाद येथून अ्क 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
तदनुसार सींबींधधत आरोपीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०८-२०१८) :(१) व (२) सदर प्रकरणी एम.आय.डी.सी. पोलीस ््ेशन 
शसडको, औरींगाबाद येथे गु.र.नीं. १००/२०१८ भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४६८, ४७१, ३४ प्रमाणे गुन्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन््यात ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू त्याींनी 
धुळे, हररयाना व पींिाब येथुन आणलेले एकूण १८ रक, एक ज्वफ्् डडझायर कार िप्त 
करण्यात आलेली आहे. िप्त केलेल्या रक च ेचेसीस इींिीन मध्ये फेरबदल केलेला ददसून येत 
असल्यान े या रकची तपासणी होवून मुळ चेसीस इींजिन नींबर शमळणेबाबत उपसींचालक, 
प्रादेशीक न्याय सहायक वैज्ञाननक प्रयोगशाळा, म.शा. औरींगाबाद याींना पत्रव्यवहार करण्यात 
आला आहे. सदर गुन््याचा तपास सुरु आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर शहरातील अांबाबाई मांददर देवस्थान सममतीच्या िारभाराबाबत 
  

(४०)  ११८२२६ (२३-०७-२०१८).  श्री.रािेश क्ीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर शहरातील अींबाबाई मींददरात सरकारी पुिारी नेमणूकीच्या ववधेयकाींमध्ये देव्थान 
सशमतीतील भ्रष्ाचार, आितागायत न लागलेला दहशोब, मालमत्त्तेचे लेखापररक्षण अशा 
असींख्य प्रश्नाबाबत कोणताही ववचार झालेला नसल्यान ेमींददर ववश्व्त सशमतीकड ेसध्याच्या 
देव्थान सशमतीचा कारभार कसा ह्ताींतरीत केला िाणार आहे, असा प्रश्न ननमायण झाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सवय बाबीींचा शासन ववचार करून या सींदभायत दसुरे ववधेयक सदर 
ववधेयकाींत सुधारणा करणार आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत केलेल्या काययवाहीची सदयज्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
तथावप, देव्थान सशमतीतील कारभार व आितागायत न लागलेला दहशेब, मालमत्तेच े
परीक्षण याबाबत झालेल्या आरोपाची राज्य गुन्हे अन्वेषण ववभाग याींच्या माफय त चौकशी सुरु 
आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील आददवासी व नक्लग्रस्त भागात िायारत िमाचाऱयाांना ममळणाऱया  
सोयी सुववधा, आधथाि लाभ अत्यांत तुटपुांि ेअसल्याबाबत 

  

(४१)  ११९५१३ (२८-०७-२०१८).   श्री.राि ुतोडसाम (अणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नक्षलग्र्त आणण आददवासी के्षत्राला ववकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी   अशा 
भागात काययरत अधधकारी कमयचाऱयाींचे बळक्ीकरण करण्यासाठी ववववध सवलती 
देण्यासींदभायत ददनाींक ६ ऑग््, २००२ रोिीचा शासन ननणयय आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यातील आददवासी व नक्षलग्र्त भागातील व्तुज्थती व ववकास कामाींची 
पाहणी केली असता येथे काययरत कमयचाऱयाींना शमळणाऱया सोयी सुववधा, आधथयक लाभ अत्यींत 
तु्पुींि असल्याचे माहे माचय २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, आददवासी व नक्षलग्र्त भागात कतयव्य बिावणारे अधधकारी कमयचाऱयाींची 
ननवास्थाने योग्य नाही, त्याींना शमळणारा आधथयक लाभ वळेेवर शमळत नाही, इत्यादी बाबीींचा 
पररणाम ववकास कामाींवर होत असून सदर भागातील कमयचाऱयाींवरील अन्याय दरू करण्याबाबत 
शासनाची भूशमका काय आहे व तदनुसार शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०८-२०१८) : (१) आददवासी व नक्षलग्र्त भागात अधधकारी/ 
कमयचाऱयाींच्या ननयुक्तीबाबतची मागयदशयक तत्व ेववदहत करण्यासाठी  आणण या भागात सेवारत 
अधधकारी/ कमयचाऱयाींना प्रोत्साहीत करण्याकरीता ववववध सवलतीींबाबतच े एकबत्रत आदेश 
देण्याच्या दृष्ीने शासन ननणयय, सामान्य प्रशासन ववभाग, दद. ०६.०८.२००२ ननगयशमत 
करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) राज्यातील आददवासी व नक्षलग्र्त के्षत्रामध्ये काययरत असणाऱया अधधकारी/ 
कमयचाऱयाींना अनुजे्ञय असलेल्या ववदयमान सवलतीींच ेपुनववयलोकन करुन बदलत्या पररज्थतीत 
अनुजे्ञय करावयाच्या आधथयक व बबगर आधथयक सवलतीींचा अ्यास करुन शासनास शशफारस 
करण्याकररता ववभागीय आयुक्त, नागपूर याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती गठीत करण्यात आली 
होती.  
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     या सशमतीन े आपला अहवाल सादर केला असून, त्यादवारे करण्यात आलेल्या 
शशफारशीींच्या अनुषींगाने ववत्त ववभाग आणण आददवासी ववकास ववभाग याींच्याशी सल्लामसलत 
करुन काययवाही करण्याचे शासन ्तरावर प्र्ताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य शासनाच्या सेवेतील अनिे रािपबत्रत व सनदी अधधिा-याांना  
देण्यात येणा-या शासकिय तनवास स्थानाबाबत 

  

(४२)  १२००३३ (२८-०७-२०१८).   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या सेवेतील अनेक सनदी, शासकीय व न्यायीक अधधका-याींनी मुींबईत व 
मुींबई उपनगरात अल्प दरात सरकारी भखुींड घेवून त्यावर गहृननमायण सह.सोसायट्या ्थापन 
करुन ्वत:चे मालकी हक्काची घरे घेतली असल्याच ेमाहे माचय २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अधधकाऱयाींची ्वत:ची घरे मुींबई व मुींबई उपनगरात आहेत अशा अधधकाऱयाींना 
शासकीय ननवास्थानाच ेवा्प करण्यात येऊ नये अशा आशयाचे सन २००५ मधील शासन 
ननणयय रद्द करण्यामागची सवयसाधारण कारणे काय आहेत, तसेच सदरहू अधधकाऱयाींची बदली 
झाल्यानींतर शासकीय ननवास्थाने तात्काळ परत न करता अवैधररत्या दोन शासकीय 
ननवास्थाींनाचा वापर करत असल्याचेही ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, मुींबई व मुींबई उपनगरात ्वत:च े ननवास्थान असलेल्या सनदी शासकीय व 
न्यानयक अधधकाऱयाींसह बदली नींतरही ननवास्थान े ्वत:च्या ताब्यात ठेवणाऱया 
अधधकाऱयाींववरोधात आणण ्वत:च्या मालकीची घरे असताींनाही सदरहू घरे भाड्याने देऊन 
अथवा ररक्त ठेवून शासकीय ननवास्थान ेबळकावणाऱया अधधकाऱयाींववरोधात कोणती कारवाई 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न 
झाले व तदनसुार दोषी आढळणा-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) मुींबई व मुींबई उपनगरात ्वत:ची घरे आहेत अशा अधधका-याींना शासकीय 
ननवास्थानाचे वा्प करण्यात येऊ नये अशा आशयाचा सन २००५ मधील शासन ननणयय 
नाही. तथावप, दद.३ िून,२००८ च्या शासन ननणययातील तरतूदीनुसार बहृन्मुबईतील कायायलयात 
काययरत अधधकारी/कमयचारी याींनी त्याींना अनुजे्ञय असलेल्या ननवास्थानाच्या ५०% पेक्षा िा्त 
के्षत्रफळाच े सवलतीच्या माध्यमाने ्वत: च्या मालकीच े ननवास्थान बहृन्मुींबईत घेतले 
असल्यास त्याींना बहृन्मुबईतील शासकीय ननवास्थान अनजेु्ञय नाही. तसेच मुींबई 
उपनगरातील कायायलयात काययरत अधधकारी/ कमयचारी याींनी  त्याींना अनुजे्ञय असलेल्या 
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ननवास्थानाच्या ५०% पेक्षा िा्त के्षत्रफळाच े सवलतीच्या माध्यमाने ्वत: च्या मालकीच े
ननवास्थान मुींबई उपनगरात घेतले असल्यास त्याींना मुींबई उपनगरातील शासकीय 
ननवास्थान अनुजे्ञय नाही. 
     शासकीय सेवेतनू सेवाननवतृ्त/ बदली झाल्यानींतर शासकीय ननवास्थानात राहण्याचा 
अनुजे्ञय कालावधी सींपुष्ात आल्यानींतरही शासकीय ननवास्थान ररक्त न केल्यास सावयिननक 
बाींधकाम ववभागाच्या सींबींधधत कायायलयामाफय त  दींडनीय भाड े आकारणी करण्यात येते. 
त्यानींतर सक्षम प्राधधका-यामाफय त ननषकासनाची कारवाई केली िाते. ही प्रक्रक्रया ननयशमतपणे 
अवलींबववण्यात येत.े  वररषठ अधधकारी (वगय-१ व त्यावरील दिायच ेभाप्रस/ेभापोसे) याींची मुींबई 
व उपनगरात ्वत:च्या मालकीची घरे असली तरी त्याींच्या पदाची कतयव्ये/िबाबदारी ववचारात 
घेता त्याींना बहृन्मुींबईत काययरत असेपयतंच्या कालावधीकरीता शासकीय ननवास्थान े वा्प 
केली  िातात. त्यामळेु कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

गव्हनामेंट सदटाकफिेट इन िॉम्प्यटुर टायवपांग बेसीि िोसाचा समावशे सामान्य प्रशासन 
(मादहती व तांत्रज्ान) ववभागाच्या शासन आदेशात होण्याबाबत 

 (४३)  १२०६६५ (०३-०८-२०१८).   श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि पजश्चम) :   सन्माननीय  
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य परीक्षा पररषद पुणे याींच्या माफय त सुरु झालेल्या गव्हनयमें् सद य्क्रफके् इन 
कॉम्प्यु्र ्ायवपींग बेसीक कोसयचा (GCC-TBC) ददनाींक ८ िानेवारी २०१८ च्या सामान्य 
प्रशासन (मादहती व तींत्रज्ञान) ववभागाच्या शासन आदेशात समावेश करण्याची मागणी 
महाराषर राज्य कॉम्प्यु्र ्ायवपींग ी्ंकलेखन लघुलेखन सींघ्नेच्या वतीने माहे मे २०१८ मध्ये 
वा त्या दरम्यान करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींगणक ्ायवपींग बेसीक कोसय पुणय केलेले अनेक ववदयाथी हे नोकरीपासनू 
वींधचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त शासनमान्य सींगणक ्ायवपींग कोसयचा समावशे यापुढील नोकर 
भरतीसाठी सींगणक अहयता म्हणून मान्यता देण्याचे शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर बाब महाराषर राज्य ी्ंकलेखन लघलेुखन शासनमान्य सीं्थाींची सींघ्ना याींच्या 
ननवेदनान्वये ननदयशनास आली आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
 



वव.स. ४६३ (36) 

(४) महाराषर राज्य परीक्षा पररषद पुणे माफय त सुरू झालेल्या गव्हनयमें् सद य्क्रफके् इन 
कॉम्प्यु्र ्ायवपींग बेसीक कोसयचा (GCC-TBC) समावेश सींगणक अहयता परीक्षा मध्ये 
सामान्य प्रशासन ववभाग (मादहती तींत्रज्ञान), शासन पूरकपत्र क्र. मातींसीं २०१२/प्र.क्र.२७७/ ३९, 
ददनाींक १६ िुल,ै २०१८ अन्वये करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

पांढरपुर (जि.सोलापुर) येथील श्री. ववठ्ठल रुजक्मणी मांददर सममती मधील  
िमाचा-याांनी ववववध माांगण्यािरीता िेलेले उपोर्ण 

(४४)  १२१०४८ (२३-०७-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरपुर (जि.सोलापुर) येथील श्री. ववठ्ठल रुजक्मणी मींददर सशमतीमध्ये काययरत सवय २८७ 
कमयचा-याींना आकृतीबींध मींिूर होईपयतं क्रकमान वेतन देण्यात यावे, मा. उच्च न्यायालयाच्या 
ननणययाची अींमलबिावणी तातडीन ेकरावी व सवय कमयचा-याींना सेवा ननयम लागु करावा अशा 
ववववध मागण्याींसाठी मींददर सशमती  कमयचा-याींनी ददनाींक १ म,े २०१८ रोिी वा त्या समुारास 
शशवािी चौक पींढरपुर येथ ेउपोषण करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मा. उच्च न्यायालयाच्या ननणययाची अींमलबिावणी अदयापपयतं शासनान ेवा 
मींददर सशमतीने नाकारण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच, मींददर सशमती कमयचारी याींच्या प्रशासनान े मींिरू केलेल्या मागण्या लागु 
करण्याबाबत शासनान ेअदयापपयतं कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     मींददर सशमती कमयचाऱयाींनी त्याींच्या ववववध मागण्याींसाठी दद.०१.०५.२०१८ रोिी शशवािी 
चौक पींढरपूर येथे उपोषण केले होते. 
(२) दद.२९.११.२०१६ रोिीच्या शासन ननणययान्वये श्री ववठ्ठल रुजक्मणी मींददरे सशमती, पींढरपूर 
आ्थापनेवरील २२७ पदाचा आकृतीबींध मींिुर करण्यात आला असनू या पदाींचे सेवा ववननयम 
तयार करुन त्याप्रमाण ेकाययवाही करण्याच ेसशमतीला कळववण्यात आले आहे. 
(३) श्री ववठ्ठल रुजक्मणी मींददरे सशमती, पींढरपूर या आ्थापनेवरील आकृतीबींधात मींिुर पद 
सींवगायचे सेवाप्रवेश ननयम व सेवा ववननयम तयार करण्याची बाब प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पांढरपुर (जि.सोलापुर) येथील श्री.ववठ्ठल रुजख्मणी मांददर सममतीच्या वतीने सांत तिुाराम 
महाराि ववद्यापीठाची स्थापना िरण्याबाबत 

  

(४५)  १२१२५२ (२६-०७-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पींढरपुर (जि. सोलापुर) येथील श्री ववठ्ठल रुजख्मणी मींददर सशमतीच्या वतीन ेसींत तुकाराम 
महाराि ववदयापीठाची ्थापना लवकरच करण्यात येणार असल्याचे ददनाींक २१ म,े २०१८ 
रोिी वा त्या सुमारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत मागयदशयक सशमती ्थापन करून त्यामध्ये ववववध के्षत्रातील १५ 
मान्यवर सद्याींची ननयुक्ती करण्यात आली असल्याचेही ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, पींढरपुर येथील सींत ववदयापीठ ्थापन करण्यासाठी शासनाने अदयापपयतं 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०८-२०१८) : (१) होय. हे अींशत: खरे आहे. 
  याबाबतचा प्र्ताव शासनास प्राप्त झाला असून सदर बाब शासन ्तरावर ववचाराधीन आहे. 
(२) होय. 
सशमती ्तरावर ववववध के्षत्रातील १५ मान्यवर सद्याींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
(३) सदर बाब शासन ्तरावर ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उच्च न्यायालयाचे सिीट बेंच िोल्हापूर येथे स्थापन िरण्याबाबत 
  

(४६)  १२२००३ (२६-०७-२०१८). श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी), श्री.अमल महाडीि 
(िोल्हापूर दक्षक्ण) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर, साींगली, सातारा, रत्नाधगरी आणण शसींधुदगुय या ५ जिल््याींकररता उच्च 
न्यायालयाच ेसकी् बेंच कोल्हापरू येथे ्थापन करण्याचा ननणयय राज्य मींत्रीमींडळान ेमाहे मे, 
२०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) कोल्हापूर जिल्हा व सलगच्या साींगली, सातारा, रत्नाधगरी, शसींधुदगूय व सोलापूर या 
जिल््याींच्या वतीन ेववववध वकीलाींच्या सींघ्नाींनी आींदालन ेकाढून, उपोषण करून तसेच शासन 
दरबारी सवय कागदपत्र े िमा करून ववववध मागायनी गत ३० वषायपासून प्रलींबबत असलेल्या 
कोल्हापूर येथील खींडपीठ सरुू करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू 
ठेवले असून अदयाप त्याींच्या प्रयत्नाींना योग्य प्रकारे न्याय शमळाला नसल्याची बाब ननदशयनास 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ६२ हिार ख्ले न्यायालयात प्रलींबबत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्य मींत्री मींडळाने घेतलेल्या सदर ननणययाचे सवयसाधारण ्वरुप काय आहे व 
मान्यतेसाठी प्र्ताव उच्च न्यायालयाकड ेपाठववण्यात आला आहे काय, प्र्तावाची सदयज्थती 
काय आहे तसचे हे सकी् बेंच केव्हापयतं सुरु होणे अपेक्षक्षत आहे, 
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(५) अदयापपयतं कोल्हापुर येथे सकी् बेंच बाींधण्याबाबत कोणतीही काययवाही केली नसल्यास 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२) उच्च न्यायालयाचे खींडपीठ ्थापन करण्याचा प्र्ताव कें द्र शासनास मान्यतेसाठी 
पाठववण्यापूवी त्यास राज्य पुनयरचना अधधननयम, १९५६ च्या कलम ५१(२) नुसार मा. मुख्य 
न्यायमूतींची सहमती आवश्यक आहे. त्यानुसार राज्य मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेन े उच्च 
न्यायालयाचे क्रफरते खींडपीठ कोल्हापूर येथे ्थापन करण्यास मान्यता देण्याची शशफारस मा. 
मुख्य न्यायमुती, उच्च न्यायालय, मुींबई याींना करण्यात आली आहे. 
(३) राज्यातील न्यायालयाींतील प्रलींबबत ख्ल्याींची सींख्या मोठी आहे.  
(४) राज्य मींत्रीमींडळाच्या दद.१२/०५/२०१५  रोिीच्या बैठकीत घेतलेला ननणयय हा शशफारस 
्वरुपातील आहे. तशी शशफारस मा. मखु्य न्यायमूती, उच्च न्यायालय, मुींबई याींना शासन 
पत्र, दद.१७/०७/२०१५ अन्वये करण्यात आली आहे. शासनाच्या सदर शशफारशीचा पुनववयचार 
करण्याची ववनींती मा. मुख्य न्यायमुती याींना शासन पत्र, दद. २८/०२/२०१८ अन्वये करण्यात 
आली आहे. प्र्ताव उच्च न्यायालयाच्या ववचाराधीन आहे.   
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील धमाादाय रुग्णालये गोरगरीबाांना उपचार नािारत असल्याबाबत 
  

(४७)  १२२४८६ (२७-०७-२०१८).   श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अममत ववलासराव देशमखु 
(लातूर शहर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धमायदाय रुग्णालयाींमधील १० ्क्के खा्ा गरीबाींसाठी राखीव आहेत परींतू ग्रामीण 
भागाींमधून येणा-याींना कोणत्या रुग्णालयाींमध्ये क्रकती खा्ा शशल्लक आहेत याची मादहती 
ददली िात नसल्याने त्याचा फायदा घेऊन काही रुग्णालये खा्ा शशल्लक नसल्याच ेसाींगत 
गोरगरीब रुग्णाींना उपचार नाकारतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धमायदाय रुग्णालयातील उपचारासाठी आधथयक दबुयलाींच्या उत्पन्नाची मयायदा फार 
कमी असल्याने आधथयक दबुयल घ्काींतील रुग्णाींना उपचार शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील धमायदाय रुग्णालये गोरगरीब रुग्णाींवर उपचार नाकारणा-या 
रुग्णालयाींवर कारवाई करुन उपचारासाठी असलेली उत्पन्न मयायदा रुपये ८५ हिाराहून १ लाख 
६० हिार करण्याची घोषणा मा.ववधी व न्याय राज्यमींत्री महोदयाींनी माहे माचय, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम्यान केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आधथयक दबुयलाींच्या उत्पन्नाची मयायदा वाढववण्याबाबत तसेच उपचार नाकारणा-
या धमायदाय रुग्णालयाींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच शहरातील धमायदाय रुग्णालयाींमधील 
ररकाम्या खा्ाींची मादहती बोडायवर लावण्याची सक्ती करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०८-२०१८) : (१) नाही. 
(२) नाही. महाराषर सावयिननक ववश्व्तव्यव्था अधधननयम १९५० मधील कलम ४१ कक 
अींतगयत ननधयन व्यक्ती व समािातील दबुयल घ्कातील व्यक्ती याींची व्याख्या करण्यात आली 
असून त्याींच्या उत्पन्नाची मयायदा शासन रािपत्रातील अधधसुचनेदवारे वेळोवेळी ववननददयष् 
करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. 
(३) महाराषर शासन रािपत्र, असाधारण भाग चार-ब ववधध व न्याय ववभाग, दद.२३.०२.२०१८ 
रोिीच्या अधधसूचनेदवारे ननधयन व्यक्तीींच्या वावषयक उत्पन्नाची मयायदा रु. ८५,०००/- व दबुयल 
घ्कातील व्यक्तीींच्या वावषयक उत्पन्नाची मयायदा रु.१,६०,०००/- इतकी ववननददयष् करण्यात 
आलेली आहे. 
(४) मा.उच्च न्यायालयान ेआदेशशत केलेल्या योिनेची अींमलबिावणी करण्यात कसूर करण्या-
या राज्यातील १२ रुग्णालयाींववरुद्ध फौिदारी प्रकरण दाखल करण्यात आले असून, १४ 
रुग्णालयाींना शासकीय ववभाग/प्राधधकरणाकडून प्रदान करण्यात आलेल्या सोयी सुववधा काढून 
घेण्याबाबत कळववण्यात आले आहे. तसेच, ७ रुग्णालयाींना कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात 
आली असून, १३ रुग्णालयाींना सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. तसेच ३ रुग्णालयाींववरुद्ध 
महाराषर सावयिननक ववश्व्त व्यव्था अधधननयम १९५० मधील कलम ४१ (ड) नुसार 
आवश्यक कारवाई करण्यात येत आहे.  
     धमायदाय रुग्णालयाींनी तेथ े येणा-या ननधयन व दबुयल घ्काींतील रुग्णाींना योिनेतील 
तरतुदीनुसार त्याींचेसाठी क्रकती खा्ा राखीव आहेत, त्यापैकी क्रकती खा्ा व्याप्त आहेत व 
क्रकती खा्ा उपलब्ध आहेत याबाबतची  दैनींददन ज्थती  दशयनी भागात लावणेबाबत वळेोवळेी 
ननदेश देण्यात आलेले असून, सदर ननदेशाींची अींमलबिावणी होत आहे क्रकीं वा कसे या  बाबत 
धमायदाय आयुक्त कायायलयामाफय त होणाऱया रुग्णालय ननररक्षणाच्यावेळी तपासणी केली िात,े 
असे धमायदाय आयुक्त, महाराषर याींनी कळववले आहे.  
     तसेच,  धमायदाय आयुक्त कायायलयाच्या  सींकेत्थळावर हॉज्प्ल मॉडयुल गो-लाईव्ह 
करण्यात आले असून,सदर मॉडयलु मध्ये आरक्षक्षत खा्ाींबाबतची सदय:ज्थती ररअल ्ाईम 
बेसीस वर उपलब्ध करुन देण्याबाबत सवय धमायदाय रुग्णालयाींना सक्त ननदेश देण्यात आले 
आहेत, िेणेकरुन पात्र व गरि ू रुग्णाींना त्याींच्यासाठी आरक्षक्षत असलेल्या खा्ाींची दैनींददन 
ज्थती अवगत होईल.     
     तसेच पथदशी प्रकल्प म्हणून, मुींबईतील धमायदाय रुग्णालयाींतील राखीव खा्ाींबाबतची 
दैनींददन सदय:ज्थती तेथ े येणा-या ननधयन व दबुयल घ्काींतील रुग्णाींना व त्याींच्या 
नातेवाईकाींना अवगत होण्याकरीता मुींबईतील दोन शासकीय व तीन महानगरपाशलका 
रुग्णालयाींत ्मा य् द्.व्ही. ्थावपत करण्यात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील शासकिय िमाचा-याांना एमएस-सीआयटी प्रमशक्ण अतनवाया िेल्याबाबत 
  

(४८)  १२३४६३ (२८-०७-२०१८).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासक्रकय कमयचा-याींना एमएस-सीआय्ी प्रशशक्षण अननवायय केले असून बहूताींश 
कमयचा-याींनी प्रशशक्षण पुणय न केल्याने त्याींची वेतनवाढ रोखण े व वसुली सुरु करण्याबाबत 
शासनाने ननदेश ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत एमएस-सीआय्ी प्रशशक्षणास ददनाींक ३१ डडसेंबर २०१८ रोिीपयतं 
मुदतवाढ देण्याकरीता मा.राज्यमींत्री, सामान्य प्रशासन ववभाग, याींच्या मींत्रालयीन दालनात 
ददनाींक २५ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास बैठक आयोजित करुन मुदतवाढ देण्याबाबत 
ननणयय घेण्यात आला होता हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एमएस- सीआय्ी प्रशशक्षणास ददनाींक ३१ डडसेंबर २०१८ रोिी पयतं मुदतवाढ 
देण्याकरीता शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे.  
     मा.राज्यमींत्री, सामान्य प्रशासन ववभाग याींनी त् याींच्या मींत्रालयीन दालनात ददनाींक २५ 
एवप्रल, २०१८ रोिीच्या बैठकीत राज्यातील शासकीय कमयचाऱयाींना एमएस-सीआय्ी सींगणक 
अहयता प्रमाणपत्र सादर करण्याकररता ददनाींक ३१ माचय, २०१८ पयतं मुदतवाढ देण्याच्या 
अनुषींगाने काययवाही करण्याच ेननदेश ददलेले आहे.  
(३) सवय मींत्रालयीन ववभाग तसेच त्याींच्या अधधन्त कायायलयाींकडून शासन सेवेतील ग्-अ, 
ग्-ब व ग्-क मधील ज्या शासकीय अधधकारी व कमयचारी याींनी ववहीत कालावधीत सींगणक 
अहयता प्रमाणपत्र सादर केले नाही व त्यामळेु त्याींच्या वेतननाढी रोखल्या गेल्या आहेत, इत्यादी 
बाबत मादहती मागववण्यात आली असून ती प्राप्त होताच पुढील काययवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील अनुिां पाधारिाांच्या ववववध मागण्याांबाबत 
  

(४९)  १२३४६४ (२८-०७-२०१८).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनकुीं पाधारकाींच्या ववववध मागण्याींकरीता राज्यमींत्री सामान्य प्रशासन   याींच्या 
मींत्रालयीन दालनात ददनाींक २५ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास सयुींक्त बैठक आयोिीत 
करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अनकुीं पाधारकासाठी काढण्यात आलेला शा.नन.सा.प्र.वव. ददनाींक १५ 
फेब्रुवारी, २०१८ रोिी अन्वये पद भरतीवरील ननबधं असेपयतं अनकुीं पा ननयुक्तीसाठी 
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भरावयाच्या मान्यता असलेल्या पदाच्या २० % मयायदा ववहीत करूनही त्याची अींमलबिावणी 
सवय ववभागातून होत नसल्याने त्याची अींमलबिावणी त्वरीत करण्याचे व अहवाल मागववण्याचे 
ननदेश देवूनही अदयाप कोणतीही काययवाही ववभागाकडून  झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास याबाबत त्वरीत अींमलबिावणी करून राज्यातील सवय अनकुीं पाधारकाींना त्वरीत 
शासन सेवेत घेणेबाबत व राज्यमींत्री महोदयाींनी बैठकीमध्ये ददलेल्या ननदेशाप्रमाणे कोणती 
काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०८-२०१८) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) अनकुीं पा तत्वावर ननयुक्तीबाबतची त्रैमाशसक मादहती अनुकीं पा ननयुक्ती 
योिनेनुसार ग्-क व ड सींवगायतील सवय जिल्हाधधकारी कायायलयाकडून (सींबींधधत ववभागीय 
कायायलयामाफय त) घेण्यात येत.े  दद.२५.०४.२०१८  रोिीच्या बैठकीपूवी दद.२०.०४.२०१८ च्या 
पत्रान्वये त्रमैाशसक आढाव्याची मादहती मागववताना शा.नन.दद.१५.०२.२०१८ भरतीस मान्यता 
असलेल्या पदाींच्या २०% पदे अनुकीं पा ननयुक्तीदवारे भरण्याच े कळववण्यात आले.  तसेच 
दद.२५.०६.२०१८ च्या पत्रान्वये के्षबत्रय कायायलयाींना अनुकीं पा ननयुक्तीच्या प्रतीक्षासूचीवरील 
उमेदवाराींना ननयुक्ती देण्याची काययवाही करण्याबाबतच्या सूचना देण्याबाबत सवय मींत्रालयीन 
प्रशासकीय ववभागाींना कळववण्यात आले. तसेच दद.०२.०७.२०१८ च्या पत्रान्वये शा.नन. 
दद.१५.०२.२०१८ नुसार २०% च्या मयायदेत ग्-क व ड सींवगायतील अनुकीं पा ननयुक्तीच्या 
प्रनतक्षासूचीवरील उमेदवाराींना ननयुक्ती देण्याबाबत व केलेल्या काययवाहीची माहे एवप्रल, २०१८ 
ते िून, २०१८ या कालावधीतील मादहती ववदहत वववरणपत्रामध्ये सादर करण्याबाबत 
कळववण्यात आले होत.े त्यानुसार माहे एवप्रल, २०१८ ते िनू, २०१८ या कालावधीतील अनुकीं पा 
ननयुक्तीची मादहती प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार अनकुीं पा तत्वावर ग्-क व ग्-ड मध्ये 
दद.०१.१०.२०१७ त े ३१.१२.२०१७ या कालावधीत एकूण १२७, दद.०१.०१.२०१८ ते ३१.०३.२०१८ 
या कालावधीत एकूण २१५ व दद.०१.०४.२०१८ ते ३०.०६.२०१८ या कालावधीत एकूण २३३ 
ननयुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. यावरुन शासन ननणयय दद.१५.०२.२०१८ नुसार २०% च्या 
मयायदेत ग्-क व ड सींवगायतील अनुकीं पा ननयुक्तीच्या प्रतीक्षासचूीवरील उमेदवाराींना ननयुक्ती 
देण्याबाबत आदेश ननगयशमत केल्यानींतर अनुकीं पा ननयुक्तीमध्ये वाढ झालेली असल्याच ेददसून 
येते. 
  

___________ 
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नागपूर येथे ववववध सोयी-सुववधायुक्त आांतरराष्ट्रीय दिााच्या  
सभागहृाच ेबाांधिाम िरण्याचा घेतलेला तनणाय 

  

(५०)  १२३७१३ (२८-०७-२०१८).   श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मािी मुख्यमींत्री कै वींसतराव नाईक याींच्या िन्मशताब्दी वषायच्या ननशमत्यान े शासनान े
सशमती ्थापन करून रुपये १०० को्ीींची तरतुद करून नागपूर येथे सवय सोयी-सुववधायुक्त 
आींतरराषरीय दिायच ेसभागहृाचे बाींधकाम करण्याबाबत ननणयय घेतला होता, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर सभागहृाच े बाींधकाम करण्यासाठी शासनान े कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०८-२०१८) : (१) मािी मुख्यमींत्री कै. वसींतराव नाईक याींच्या 
िन्मशताब्दी वषायच्या ननशमत्तान े तत्कालीन मा. मुख्यमींत्री महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली दद. 
०२/११/२०१२ रोिी सशमती गठीत करण्यात आली आहे. सदर सशमतीने घेतलेल्या ननणययानुसार 
मािी मुख्यमींत्री कै. वसींतराव नाईक याींच्या िन्मशताब्दी वषायच्या ननशमत्ताने ववववध काययक्रम 
आयोजित करण्याकरीता रु. १०० को्ी इतकी तरतूद करण्यात आली होती. सदर ननधीपकैी रु. 
२० को्ी इतका ननधी नागपूर येथे ववववध सोयी-सुववधायुक्त सभागहृ उभारणीकरीता वगीकृत 
केला असून सदर ननधी नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर याींच्याकड ेह्ताींतरीत करण्यात आला 
आहे. 
(२) मािी मुख्यमींत्री कै. वसींतराव नाईक याींच्या िन्मशताब्दी वषायच्या ननशमत्ताने आयोजित 
काययक्रमाींतगयत राषरसींत तुकडोिी महाराि, नागपूर ववदयापीठाकडून दद. २१ िून, २०१८ रोिी 
नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर याींना िागा ह्ताींतरीत करण्यात आली आहे. नागपूर महानगर 
प्रदेश ववकास प्राधधकरणाकडून सदर कामाची अींदािपत्रकीय क्रकीं मत रु.१९,७१,३०,११९/- इतकी 
ननजश्चत करण्यात आली असून रु. १६,४९,६२,४४३/- इतक्या कामाची ई-ननववदा प्रशसध्द 
करण्यात आली आहे.  प्राप्त ननववदाींची ताींबत्रक पडताळणी करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवय सवय प्रक्रक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


